
Üretenin yanındayız

Beyşehir ilçesinde, sabah buluşmaları kapsamında 
sanayi esnafıyla biraraya gelen Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, “Sanayide üreten hemşerilerimize destek 

olma mecburiyetimiz var” dedi. n SAYFA 5’TE

Telefondan buldular

Seydişehir’de yakınlarından haber alamayan vatan-
daşların jandarmaya yaptığı başvurunun ardından cep 
telefonu sinyallerinden yola çıkan ekipler, kayıp ihbarı 

yapılan şahısları kaza yapmış halde buldu. n SAYFA 6’DA

Katil arkadaşı çıktı

Dernek adı altında kumar oynatıldığı tespit edilen ve 
mühürlenen binada ölü bulunan Alparslan Alıç’ın katili, 
binanın da sahibi olan ve Alıç’ın arkadaşı olduğu öğre-
nilen Kahraman B. olduğu ortaya çıktı. n SAYFA 7’DE

05 Din görevlilerini
ecdatla buluşturdu 07 Gwangjin’den 

Ereğli’ye ziyaret 11 Trafikte denetim ve
önlemler artırılacak

MERAM, ANNE
YEMEKLERİNİ TATTIRDI

4,5 YILDA 90 
YILLIK HİZMET

Projenin son durağı Lice oldu

Başkan Kale hizmetleri anlattı

Meram Belediyesi’nin bütün Türkiye’de yankı 
uyandıran ‘Ana Kucağından Peygamber Ocağına’ 
projesi Diyarbakır Lice ile son buldu. Meramlı an-
nelerin yemekleri bu kez Lice’deki Mehmetçikleri 
sevindirdi.  Yemekleri Mehmetçiğe kendi elleriyle 
ikram eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
“Devlet millet dayanışması daim olsun. Allah Meh-
metçiğimizi her türlü kötülükten korusun” diye ko-
nuştu. 

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale,  4,5 yıl-
da hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı. Cihanbey-
li’nin Büyükşehir Yasası’nın en güzel uygulandığı 
ilçelerden olduğunu kaydeden Kale, “1929 yılında 
kurulan Cihanbeyli’de son 4,5 yılda ortaya koydu-
ğumuz çalışmalar 90 yılda yapılanın çok çok üze-
rinde oldu. İlçemiz birlik, beraberlik ve kardeşliğiy-
le örnek gösterildi” diye konuştu.

n HABERİ SAYFA 10’DA

n HABERİ SAYFA 2’DE

Değerleri 
yansıttılar

Sınav Koleji’nde
büyük coşku

Hak ve adaletin
önemi anlatılacak

Ar-Ge kültürüne
akademik katkı

Selçuklu Değerler Eğitimi 
Projesi kapsamında ilçe 
genelindeki 42 okuldan 84 
öğrencinin katıldığı ‘Değerler 
Objektifimde’ isimli fotoğraf 
eğitimini başarıyla tamamlayan 
minik fotoğrafçılar düzenlenen 
törenle sertifikalarını aldı. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Konya Sınav Koleji öğrencileri, 
Cumhuriyet’in 95. yılı nede-
niyle bir program düzenledi. 
Cumhuriyetimizin kuruluşu ve 
Kurtuluş Savaşının anlatıldığı 
etkinliklerde tüm milli müca-
dele kahramanları da minnetle 
anıldı.  n HABERİ SAYFA 13’TE

Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) Konya Şube Başkan 
Mehmet Parlak, 3 Ekim Cu-
martesi günü Bayır Otel’de Hak 
ve adalet kavramlarının önemi-
nin anlatılacağı Hak ve Adalet 
Konferansı’na tüm Konya halkı 
davet etti.  n HABERİ SAYFA 9’DA

Selçuk 
Üniversitesi 
Teknoloji 
Fakültesi’nde 
düzenlenen 
Uluslararası 
Mühendislik 
Teknolojileri 
Konferansı’nda Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hüseyin Kara, Ar-Ge 
kültürünün oluşmasında aka-
demisyenlerin büyük katkısının 
olduğunu söyledi.  
n HABERİ SAYFA 11’DE

• 31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA  • 75 Kr. • www.konyayenigun.com

İstihdam üssü oldu
Geniş tarımsal üretim 

yelpazesine sahip olan 
Kaşınhanı’nda yılın en az 9 
ayında tarımsal faaliyetler 
devam ediyor. Kaşınhanı, 

Konya’nın dört bir yanından 
gelen ve çoğunluğu 

kadınlardan oluşan işçilere 
istihdam kapısı oluyor

KONYA’NIN DÖRT BİR
YANINDAN İŞÇİ ALIYOR

Kaşınhanı bölgesinde yapılan tarımsal faali-
yetlerin zenginliği tarım ürünleri üretiminde 
büyük katkılar sağladığı istihdamı da des-
tekliyor. Konya’nın dört bir yanından özellik-
le taşra mahallelerinden tarım işçileri buraya 
gelerek çalışıyor. Çoğunluğu kadınlardan 
oluşan tarım işçilerinin zorlu yolculuğu sa-
bahın ilk ışıklarıyla birlikte başlıyor. İşçiler 
akşam olduğunda yine taşımalı sistemle ev-
lerine dönüyor.

İŞÇİLERİN ÇOĞU DAĞLIK
BÖLGELERDEN GELİYOR

Tarım arazisi açısından kısır bir bölge olan 
Tepeköy Mahallesi’nden Kaşınhanı’na her 
gün iki minibüs dolusu tarım işçisi getiren 
Tepeköy Mahallesi sakinlerinden Mehmet 
Yaman, “Bizim bölgemizde tarım arazisi yok. 
Yaklaşık 7 bin kişinin ikamet ettiği mahalle-
mizde çalışmak isteyenler bize başvuruyor. 
Biz de yılın neredeyse tamamında tarımsal 
faaliyetin yapıldığı Kaşınhanı bölgesine işçi-
leri taşıyoruz” dedi.  n HABERİ SAYFA 12’DE

‘Konya’nın gönlümdeki yeri değişmez’ Amaçları düşük maliyetle yüksek verim
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resep-
siyonunda Konya protokolü, STK 
temsilcileri ve medya mensupla-
rıyla biraraya gelen Vali Yakup 
Canbolat, yaklaşık 2,5 yıl Kon-
ya’ya hizmet vermiş olmanın 
gururu ile Konya’dan ayrılacak 
olduğunu söyledi. Canbolat, 
“Konya’mıza güzelliklerle 
ve güzel insanlarla dolu bu 
şehrin gönlümüzdeki yeri 
asla hiç değişmeyecek-
tir” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

MG TORK Güç ve Hareket 
Aktarma Elemanları ala-

nında uzman kadrosu, bilgi 
ve birikimiyle güç ve hareket 

aktarma elemanları konusunda 
firmalara katkı sağlıyor. MG 

TORK Güç ve Hareket Aktarma 
Elemanları Sahibi Metin Güleç,  

firmalara teknik mühendislik 
hizmeti verdiklerini belirterek, 

amaçlarının kullanılan ürünlerin 
gerçek performansını ortaya koyarak 

verimi artırmak olduğunu söyledi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Toprak traktörü yuttu!
Konya Ovası’nda çiftçilerin korkulu rüyası 

haline gelen obruklar ve toprak göçüklerin ardı 
arkası kesilmiyor. Karapınar’da alışık olunan 
görüntülerin bir benzeri de Karatay ilçesine 
bağlı İsmil Mahallesi’nde yaşandı. Tarlada 

çalışan traktörün geçtiği esnada yaşanan göçük 
sonucu traktör toprağa gömüldü.

İsmil Mahallesi Bakımevi Mevkii’nde çiftçi Fahri 
Carı’ya ait tarlada yaşanan göçük görenleri 

hayrete düşürdü. Tarlasını sürerken zeminde 
yaşanan göçük nedeniyle traktörünün büyük 

bir bölümü toprağa gömülen Fahri Carı, korku 
dolu anlar yaşadı. Meydana gelen göçükler 

nedeniyle çiftçiler büyük endişe yaşıyor. 
n HABER MERKEZİ
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Cihanbeyli’nin çehresi değişti
Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, “1929 yılında kurulan Cihanbeyli’de son 4,5 yılda ortaya koyduğumuz 

çalışmalar 90 yılda yapılanın çok çok üzerinde oldu. İlçemiz birlik, beraberlik ve kardeşliğiyle örnek gösterildi” dedi

Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale,  düzenlediği basın top-
lantısında son 4,5 yılda hayata geçir-
dikleri çalışmaları anlattı. Yüzölçümü 
bakımından Türkiye’nin en büyük 
ilçesine hizmet verdiklerini belirten 
Başkan Kale “Hizmetlerimizin ilham 
kaynağı vatanımıza ve insanımıza 
duyduğumuz sevgi ve saygıdır” dedi. 

Yüzölçümü büyüklüğü nedeniy-
le ortaya çıkan bütün zorlukları kur-
dukları organizasyonla kolaya çevir-
diklerini ifade eden Kale, bu dönem 
350 milyon liralık yatırımın hayata 
geçirildiği kaydetti.  Başkan Mehmet 
Kale,  “Mazbatamızı aldığımız gün 
başlayan hizmet dönemimize; 100 
çocuk parkı, 16 sentetik çim saha, 2 
Beyler Konağı, 1 Gençlik Merkezi, 1 
Halk Eğitim Merkezi ve Spor Salo-
nu, 1 Kültür Evi, 1 Hayvanat Bah-
çesi ve koru alanı, 66 Hobi Bahçesi,  
2 İmam-Hatip Lisesi, 1 Kapalı Pazar 
Alanı, Kanal Islah projesi ve Kordon 
Boyu Parkı, 1 Şehir Konağı, 1 TOKİ 
Projesi, 1 Trafik Eğitim ve Go Kart te-
sisi, 15 Temmuz Şehitler Parkı ve 15 
Temmuz Şehitler Anıtı, 8 Ağaçlan-
dırma Sahası,  9 Camlı Köşk, 9 Ha-
ne-i Mevan, 1 Cihan Site, 135 kamel-
ya, 125 kilometre kanalizasyon hattı, 
5 Mahalle Konağı, 1 milyon metreka-
re parke, 7 milyon 240 bin metreka-
relik stabilize yol çalışmasıyla toplam 
350 milyon liralık hizmeti sığdırdık. 
Azimle, kararlılıkla, aşkla yürüdüğü-
müz bu hizmet yolunda önümüze 
hangi zorluk çıkarsa çıksın ‘her zor-
lukla beraber bir kolaylık vardır’ müj-
desinden aldığımız güçle; bir işimiz 
bittiğinde hemen diğerine başladık. 
4 bin 109 kilometrekarelik bir alanda 
hizmet vermenin zorluğunu azimle 
aşarken, bölgemizdeki farklılıkları da 
vatan sevgisinde birleştirdik. Tek va-
tan, tek bayrak, tek devlet, tek millet 
anlayışımıza kararlılıkla bağlı kaldık. 
Birlikten güç, güçten hizmet ürettik. 
Yeni Büyükşehir Yasasının en iyi uy-
gulandığı ilçe olduk” dedi.
CİHANBEYLİ’NİN DÖRT BİR YANINA EN 

İYİ HİZMET GÖTÜRDÜK
Mart 2014’te göreve başlarken 

yeni Büyükşehir Yasasının da yürür-
lüğe girdiğini ifade eden Cihanbeyli 
Belediye Başkanı Mehmet Kale, ya-
saya kısa sürede en iyi adapte olan 
belediyenin Cihanbeyli Belediyesi 
olduğunu belirtti. Kale “O günlerde, 
yüzölçümü bakımından Türkiye’nin 
en büyük ili olan Konya’nın ve en bü-
yük ilçesi olan Cihanbeyli’nin yasaya 
nasıl adapte olacağı merak ediliyor-
du. 

Ancak kısa sürede görüldü ki 
gerek Büyükşehir Belediyemiz ve 
gerekse de Cihanbeyli Belediyemiz 
yeni yasanın en iyi ve en verimli uy-
gulandığı belediyeler oldu. Biz, farklı 
bölgelerde kurduğumuz belediye bi-

rimleri ve mobil belediyecilik hizmeti 
ile Cihanbeyli’nin dört bir yanına en 
iyi hizmet götürdük” dedi.

4,5 YILDA 90 YILLIK HİZMET
1929 yılında kurulan Cihanbey-

li’de son 4,5 yılda yapılan çalışma-
ların 90 yılda yapılanın çok çok üze-
rinde olduğunu  ifade eden  Mehmet 
Kale, göreve gelmeden önce ilçede 
45 bin metrekare olan yeşil alan mik-
tarının 950 bin metrekareye yüksel-
tildiğini kaydetti. Bu konuda örnekler 
de veren Kale “5 yıl önce bataklık 
olan, kötü kokudan yanına bile yak-
laşılamayan yaklaşık 300 bin met-
rekarelik bir alanı yeşille donattık. 
Konya-Ankara karayolu üzerindeki 
bu alana Konya’nın taşra ilçeleri ara-
sındaki en büyük parkı olan 15 Tem-
muz Şehitler Parkını kurduk. Burada 
şehitlerimizin aziz hatıraları için 15 
Temmuz Şehitler Anıtı’nı yükselttik. 
Hemen yanı başında halkımızı kültü-
rel aktivitelerle buluşturan ve butik 
satış noktalarıyla hanımların el bece-
rilerine değer kazandıran Ayşe Türk-
menoğlu Hanımeli Parkı ve amfi 
tiyatro alanını yaptık. Ayrıca genç-
lerimizin ve çocuklarımızın hayatına 
eğlence katan Orhan Erdem Trafik 
Eğitim Parkı ve Go-Kart Tesisi’ni 
hizmete sunduk. Gençlerimiz için 
spor, çocuklarımız için oyun alanları 
oluşturduk. Hayvanat Bahçesi, Gö-
let Bendi projesi ve koru alanı da bu 
bölgeyi tamamlayıcı unsurlar oldu. 
66 hobi bahçesi ile vatandaşlarımızı 
toprakla buluşturduk” diye konuştu.

YEŞİL VE TEMİZ CİHANBEYLİ BİZİM 
OLMAZSA OLMAZIMIZDIR

İlçede 8 farklı ağaçlandırma sa-
hası oluşturduklarını ve 100 bin 
fidanın dikimini gerçekleştirdikleri-
ni ifade eden Kale, 29 parkın gerek 
yapımı ve gerekse de baştan aşağı 
yenilenmesinin gerçekleştirildiğini, 
sayısı 9’a ulaşan Camlı Köşklerin mi-
marileri ve çevresindeki yeşil alan-
larıyla mahallelere güzellik kattığını 
kaydetti. Başkan Kale; Ahmet Hüdai, 
Vedat Kora, Mustafa Kabakcı, Ye-
şilöz, Özkan Öksüz, Yeliz-Fahrettin 
Belgin ve Kayı parklarının bulunduk-
ları alanların cazibe merkezleri hali-
ne getirildiğini söyledi. 

Özellikle temizlik konusunda 
oldukça hassas bir çalışma sergile-
diklerini anlatan Kale “Personelimiz 
özverili bir performans sergiledi. 
Coğrafyamızın genişliği her ne ka-
dar işimizi zorlaştırsa da bu konuda 
da önemli bir başarı grafiği yakala-
dık. İlçemize bugünkü rakamlarla 2 
milyon 500 bin liralık 2 bin 760 yeni 
çöp konteyneri kazandırdık. Temizlik 
personelimiz araçlarımızla 7/24 çalış-
ma esasına göre görev yaptı. Çünkü 
yeşil ve temiz Cihanbeyli bizim ol-
mazsa olmazımızdır” ifadelerini kul-
landı. 

CİHANBEYLİ’YE DEV ESERLER 
KAZANDIRDIK 

Cihanbeyli’de sosyal hayata yö-
nelik yapılan çalışmaları da anlatan 
Mehmet Kale, her yaş gurubuna hi-
tap eden eserlerin ilçede yükseldiğini 
belirterek,  “İlçemizin sosyal hayatı-
na dokunan önemli çalışmaların al-
tına imza attık. Kafe, fitness salonu, 
sauna ve toplantı odaları gibi birçok 
aktivite alanının yer aldığı Cihan Bey-
ler Konağı ve Oba Beyler Konağı ile 
sosyal yaşamımıza hatırı sayılır bir 

dokunuşta bulunduk. Yüzme havu-
zu, derslikler ve çeşitli etkinliklere 
ev sahipliği yapabilecek nitelikte çok 
amaçlı salonlar içeren Şehir Konağı 
da ilçemizin sosyal hayatına renk kat-
tı. Bölgenin ve Konya’nın en modern, 
en kapsamlı Halk Eğitim Merkezi ile 
spor kompleksi de yine bu dönemde 
Cihanbeyli’mize kazandırıldı. Genç-
lerimiz için çeşitli kursların açılması 
ve uğraş sahaları oluşturulması ama-
cıyla Cihanbeyli Gençlik Merkezi’mi-
zin kurulmasını sağladık. Yeniceoba 
Mahallemizde kurduğumuz Gülay 
Samancı Hanımlar Kültür Evi de ha-
nım kardeşlerimizin yeni buluşma ve 
farklı kurslara, etkinliklere katılma 
yeri oldu. Şimdi sosyal hayata dönük 
yeni bir projeyi tamamlamak üzere-
yiz. Taşrada yer alan 9 mahallemizde 
Hane-i Mevan’ların inşaat çalışmala-
rı hızla sürüyor. Hane-i Mevanlar ile 
düğün, taziye ve bayram gibi buluş-
malarda ihtiyaç duyulan ortak kulla-
nım alanları oluşturuyoruz. Bu bina-
lar tamamlandığında göreceksiniz, 
tüm Türkiye’ye örnek gösterilecek” 
dedi.

HALKIMIZA VERDİĞİMİZ TÜM 
SÖZLERİ YERİNE GETİRDİK

Göreve gelmeden önce miting 
meydanlarında, televizyon ekranla-

rında, seçim beyannamesinde halka 
verdikleri tüm sözleri fazlasıyla yerine 
getirmenin huzur ve mutluluğunu 
yaşadıklarını anlatan Kale, ilçenin ih-
tiyaç duyduğu tüm yatırımları bir bir 
hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan 
Mehmet Kale “Cihanbeyli’mizin yıl-
lardır ihtiyaç duyduğu kapalı pazar 
alanımızı bir süre önce hizmete açtık. 
Modern mimarisi, farklı fonksiyonları 
ve çevre düzenlemesi ile – iddia edi-
yorum- Orta Anadolu’nun en güzel 
kapalı Pazar alanı oldu. Halkımızın ve 

esnafımızın burayla ilgili memnuni-
yeti bizleri çok ama çok mutlu ediyor. 
Diğer taraftan konut ve ofisleriyle ilçe 
merkezimize prestij katan Cihan Site 
projemizi tamamlanma aşamasına 
getirdik. Ailelerin uygun koşullarla 
ev sahibi olmasını sağlayan 126 ko-
nutluk TOKİ evleri projesini hayata 
geçirdik. Cihanbeyli son 4,5 yılda bü-
yük bir dönüşüm ve gelişim yaşadı. 
Hükümetimizin, Büyükşehir Beledi-
yemizin ve partimizin desteğiyle bir-
çok önemli projenin altına imza attık. 
İlçemizin bir ucundan diğer ucuna 
uzanan kanala dair ıslah projesiyle 
bölgeyi hem estetik hem de sağlıklı 
bir görünüme kavuşturduk. Merkez-
deki 5 mahalleyi kapsayan ve toplam 
uzunluğu 4 kilometreyi bulan Kordon 
Boyu Parkı ile ilçemizin yeşil bir ger-
danlığı oldu. Dikkatinizi çekiyorum; 
bu söylediğim yer biz göreve gelme-
den önce bataklık bir alandı. Şimdi 
ise bir cazibe merkezi” diye konuştu. 
Mehmet Kale, Kültür Han ile yeni ad-
liye ve yüzme havuzu projelerinin de 
kısa sürede ilçeye kazandırılacağının 
mü jdesini verdi. 

ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA REKOR 
ÜSTÜNE REKOR KIRILDI

Rutin belediyecilik hizmetlerinin 
en iyisini, en kalitelisini halka sun-

duklarını ifade eden  Mehmet Kale, 
bu konuda yapılan çalışmaları da şu 
şekilde anlattı, “Lojistik açıdan büyük 
kazanç niteliği taşıyan Asfalt Plenti-
nin yapımını tamamladık. Mahalle-
rimizde 1 milyon metrekare parke 
kaplaması gerçekleştirdik, 7 milyon 
222 bin 680 metrekare stabilize yol 
çalışması yaptık, 125 km kanalizas-
yon hattı döşedik. 63 km grup suyu 
hattını ve 95 km içme suyu şebekesi-
ni tamamladık. 17 km su isale hattını 
bitirerek merkez mahallelerimizin su 
sorununu çözdük. Modern belediye-
cilik kriterlerinde prestij yollar yaptık. 
Sinyalizasyon, mobese gibi teknolojik 
yatırımları tamamladık. Hizmet araç 
filomuzda ihtiyaç duyulan tüm takvi-
yeleri gerçekleştirdik. 105 camimizde 
çevre düzenleme çalışmasını sürdü-
rüyoruz. Yeni çevre yolu bandında 
yer alan imar planını tamamladık. 
Altyapı konusunda rekor çalışmaları 
hayata geçirdik” dedi

ÜZÜNTÜ VE SEVİNÇTE DE 
HALKIMIZLA BERABERİZ 

Cihanbeyli’nin sergilediği birlik 
ve beraberliğin Türkiye’ye örnek ol-
duğunu ifade eden Başkan Kale, be-
lediye olarak her daim vatandaşların 
yanında, onlarla birlikte olduklarını 
belirtti.  Kale “Biz belediye olarak 
halkımızı asla yalnız bırakmıyoruz. 
Üzüntüde de sevinçte de onların ya-
nında oluyoruz. Gerek düğünlerde 
gerekse de cenazelerde onlarla bir-
likte olmaya gayret ediyorum. Yetişe-
mediğim durumlarda aile fertlerimi 
ya da çalışma arkadaşlarımı gönderi-
yorum. İlçemizde büyük bir eksikliği 
de bu dönem gidererek ‘taziye çadırı’ 
uygulamasını hayata geçirdik. İnsan-
larımızın üzüntülü anlarında, onların 
farklı telaşlar içerisine girmemesi 
adına bu hizmetimiz de büyük takdir 
topladı. Ayrıca cenaze araçlarımız da 
ücretsiz olarak hizmet vermektedir” 
dedi. 

ÇALIŞMALARIMIZI SİYASET
DEĞİL, HİZMET ÜRETMEK

ÜZERE PLANLIYORUZ 
Çalışmalarını  siyaset değil, hiz-

met üretmek üzere planladıklarına 
dikkat çeken Başkan Kale, “  Bütün 
halkımızın belediyesi olduk. Yatı-
rımlarımızı hizmete sunarken sosyal 
sorumluluklarımızı da unutmadık. 
Doğumdan ölüme kadar hayatın her 
noktasında vatandaşımızın yanında 
olduk. ‘Hoş geldin bebek’, ‘askıda 
ekmek’ ve ‘yetim buluşması’ projele-
rimiz bunlara en güzel örneklerdir. İl-
çemizde geleneksel hale getirdiğimiz 
projemizle ‘umutlar yetim kalmasın’ 
dedik. Cihanbeyli’de bulunan, babası-
nı kaybetmiş tüm çocuklarımıza mek-
tuplar yazdık; “Eğer babanız hayatta 
olsaydı ondan ne isterdin” sorusunun 
cevabını aradık. Bu cevaplar bazen bi-
siklet, bazen çeyiz seti, bazen kıyafet, 
bazen bilgisayar oldu. Ve yetimleri-
mizin bütün istekleri eksiksiz yerine 
getirildi. Tabi bunun yanında “Babam 
olsaydı ona sımsıkı sarılmak isterdim, 
size sarılabilir miyim?” diyen evlatla-
rımıza da manen ve madden sımsıkı 
sarıldık” ifadelerini kullandı. 

HALKIN MAKAMINDA HALK 
AĞIRLAMAKTAKTAN MUTLU OLDUK 

Cihanbeyli Belediye Başkanı 

Mehmet Kale hizmet süresi boyun-
ca halkımızı halkın makamında gör-
mekten hep mutlu olduklarına dikkat 
çekerek, “ Taşra mahallelerde bulu-
nan vatandaşlarımızı bulundukları 
yerden araçlarımızla alarak belediye 
binamızda ağırladık, çalışmalarımızı 
anlattık, isteklerini dinledik. Bu top-
lantılarımız çoğu zaman gece 2’lere 
3’lere kadar sürdü. Hizmetlerimizi 
yaparken bu toplantılardan elde et-
tiğimiz bilgiler ve öneriler bize yol 
gösterdi. Sivil Toplum Kuruluşlarının 
temsilcileri, kanaat önderleri, esnaf 
ve işadamlarımızla daima iletişim ve 
istişare halinde olduk. Muhtarlar, bü-
rokratlar, güvenlik güçlerimiz, imam-
lar, okul müdürleri, okul aile birlik-
lerinin başkanları ile mutat yemekli 
toplantılar yaparak, Cihanbeyli’mizi 
konuştuk ve yaptığımız çalışmaları 
değerlendirdik” dedi  Kadınlara yöne-
lik yapılan çalışmalar hakkında da bil-
gi veren Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale, Hanımeli Parkı ile Ha-
nımlar Kültür Evi’nin de bu dönemde 
hizmete sunulduğunu açıkladı. Kale 
“Kadınlarımızın sosyal hayatta kendi-
lerini mutlu edecek uğraşlar edinme-
si, aile bütçelerine katkıda bulunacak 
açılımlara kavuşması ve ilçemizin 
kültürel ögelerinin yaşatılıp yöresel 
değerlerinin ön plana çıkarılması için 
Ayşe Türkmenoğlu Hanımeli Parkın-
da satış alanları oluşturduk. Ayrıca 
Gülay Samancı Hanımlar Kültür Evi 
projemizle kadınlarımızın etkinlik-
lerle buluşmasına, bilgi, ilgi ve yete-
neklerinin gelişmesine katkı sağladık. 
Yaşlılarımızı, hastalarımızı yalnız bı-
rakmadık. Onları sürekli ziyaret ettik 
ve ihtiyaçlarını karşılamaya dönük 
çalışmalarımız oldu. Ramazan ayla-
rındaki iftar buluşmalarımızda birlik 
ve beraberlik mesajları verdik. İhtiyaç 
sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek-
le birlikte yardımlarımızı ulaştırdık” 
dedi. Kamu kurum ve kuruluşlarının 
her zaman destekçisi olduklarını, eği-
tim kurumları ile sağlık kuruşlarının 
her türlü taleplerini karşılamaya ça-
lıştıklarını anlatan Kale, okulların çev-
re düzenlemelerini, sağlık ocaklarının 
tadilatlarını yaptıklarını,  Cihanbeyli 
Devlet Hastanesine de fizik tedavi 
ünitesinin kurulmasını sağladıklarını 
kaydetti.

CİHANBEYLİ’Nİ 2023 
HEDEFLERİNE HAZIRLIYORUZ
Cihanbeyli’nin Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan tarafından ko-
nulan 2023 hedeflerine göre hazırla-
dıklarına dikkat çeken Kale, “ İlçemizi 
Cumhurbaşkanımızın ortaya koydu-
ğu 2023 hedeflerine hazırlamak için 
var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün 
çalışmalarımız, yaptığımız her şey, 
huzurla yaşanan, geleceğine umut 
bağlanan daha güzel bir Cihanbeyli 
içindir… Çalışmalarımızda bizlerden 
desteklerini esirgemeyen başta Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza, 
milletvekillerimize, Büyükşehir Bele-
diye Başkanlarımıza, İl Başkanımıza, 
teşkilatımıza, AK Partimizin değerli 
kadrolarına, mesai arkadaşlarıma ve 
hassaten tüm halkıma şükranlarımı 
sunuyorum” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mehmet Kale
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‘Asım Bir Varoluş Mücadelesi’ tam not aldı
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Şehir Tiyatrosu, 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramı’nda “Asım Bir Va-
roluş Mücadelesi” isimli oyunla 
izleyicisinin karşısına çıktı. Vatanı 
uğruna her şeyini hiçe sayarak 
ölüme koşan Asım’ı, 15’lileri ve 
Nusrat Mayın Gemisini konu alan 
“Asım Bir Varoluş Mücadelesi” 
Konyalı sanatseverlerden tam not 
aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu tarafından sah-
nelenen “Asım Bir Varoluş Müca-
delesi” adlı oyun 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı’nda izleyiciyle 
buluştu. Perdelerini, geçtiğimiz 
sezon sahnelediği ve Abdülha-
mid Han’ın tahtan indirilmeden 
önce verdiği mücadeleyi konu 
alan “Abdülhamid Ateş Çemberi” 
oyunuyla açan Konya Büyükşehir 

Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yine 
geçtiğimiz sezon sahnelediği ve 
vatanı uğruna her şeyini hiçe sa-
yarak ölüme koşan Asım’ı, 15’li-

leri ve Nusrat Mayın Gemisini 
konu alan “Asım Bir Varoluş Mü-
cadelesi” isimli oyunla yeniden 
tiyatro severlerle buluştu. Konyalı 

sanatseverlerin büyük beğenisi-
ni kazanan oyunun senaristliği 
Taner Büyükarman tarafından 
yapılırken, yönetmenliğini ise Ça-

ğatay Çiftçi üstleniyor. Oyun, bu 
sezon 30 Ekim, 19-20 Kasım ve 
10-11 Aralık tarihlerinde Selçuk-
lu Kongre Merkezi’nde sahnelen-

meye devam edecek. Öte yandan, 
yine geçtiğimiz sezon sahnelenen 
ve Yunus Emre’nin hayatını konu 
alan “Bir Yunus Hikâyesi-Kum-
dan Şehir” isimli oyun yeni se-
zonda da Konyalı sanatseverlerle 
buluşmaya hazırlanıyor. Bu üç 
oyun da 5-6-27-28 Kasım, 24-
25 Aralık tarihlerinde Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde sanatse-
verlerle buluşacak. Abdülhamid 
Ateş Çemberi de 12 Kasım ve 3 
Aralık’ta seyirci ile yeniden bulu-
şacak. Sanatseverler tiyatro bilet-
lerine; Mevlana Kültür Merkezi, 
Selçuklu Kongre Merkezi, Bele-
diye Yer Altı Çarşısı Kültür A.Ş 
Ofisi, Kültür A.Ş Merkez Ofisi – 
Konya Tren Garı ve online olarak 
http://sehirtiyatrosu.konyakultur.
com adresinden ulaşabilecek.
n HABER MERKEZİ

Vali Yakup Canbolat
Hançerli’yle vedalaştı

Vali Canbolat’tan Başkan 
Altay’a veda ziyareti

Valiler Kararnamesi ile Bursa 
Valiliğine atanan Yakup Canbolat 
veda ziyaretleri kapsamında Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli’yi ziyaret etti. Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Vali Yakup Canbolat’ın Konya’da 
pek çok önemli eserde imzası ol-
duğunu dile getirerek; Konya’da 
kurumlar arası işbirliğine verdi-
ği büyük destek neticesinde 112 
Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 
Kızılay Konya Bölge Kan Merkezi 
gibi pek çok değerin Konya’ya ka-
zandırılmasında pekiştirici rol oy-
nadığını belirtti. Başkan Hançerli, 

Vali Yakup Canpolat’a teşekkürle-
rini sundu. Vali Yakup Canpolat, 
Konya’nın kendisi için çok büyük 
önem taşıdığını belirterek; Kon-
ya’nın manevi iklimi ve kültürü 
ile ülkemizin temel taşı olduğunu 
söyledi. Karatay Belediyesi’nin eği-
tim, sağlık ve sosyal alanlar örnek 
çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile 
getirdi. Kurumlar arası işbirliğinin 
en güzel yaşandığı kentlerden bi-
rinin Konya olduğunu vurgulayan 
Vali Yakup Canbolat, Karatay’ın da 
Konya’da ayrı bir yere sahip oldu-
ğunu dile getirdi.
n HABER MERKEZİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Konya protokolü, STK temsilcileri ve medya mensuplarıyla biraraya gelen 
Vali Yakup Canbolat, yaklaşık 2,5 yıl Konya’ya hizmet vermiş olmanın gururu ile Konya’dan ayrılacak olduğunu söyledi

Resepsiyonda vedalaştı

Konya’da, 29 Ekim Cumhuri-
yet Bayramı etkinlikleri çerçeve-
sinde Vali Yakup Canbolat tara-
fından resepsiyon verildi. Selçuk 
Üniversitesi Alaeddin Keykubat 
Köşkünde verilen resepsiyona 
Vali Yakup Canbolat, İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin 
, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Ko-
mutanı Hv. Plt. Sayın Tuğgeneral 
Fidan Yüksel , Hava Savunma ve 
Eğitim Merkez Komutanı Tuğge-
neral  Hasan Kaymaz , Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Uğur İbra-
him Altay , Cumhuriyet Başsavcı 
Vekili  Tuncer Çetin, İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman, rektör 
yardımcıları, askeri erkan, kurum 
müdürleri, basın temsilcileri, şehit 
yakınları ve gaziler katıldı.

CUMHURİYET MİLLETİMİZİN
TARİH SAHNESİNDE YENİDEN 

DİRİLİŞİNİN ADIDIR 
Programda konuşan Vali Ya-

kup Canbolat, “Tarih boyunca 
devletler medeniyetler kurmuş, 
hak ve adaleti öğretmiş aziz mil-
letimizin köklü çınarı büyük Os-
manlı Devleti son 200 yılını zor 
şartlarda geçirmiştir. Türk milleti-
nin varoluşuna ve yükselişine hiç-
bir zaman tahammül edemeyen 
emperyalist güçler türlü oyunlar 
ile zayıf düşürdüklerini Osmanlı 
Devleti’ni, hasta adam ilan etmiş-
ler ve toprakları paylaşma planları 
yapmışlardır. Balkan savaşları ve 
birinci dünya savaşı süreci içe-
risinde bir çok cephede açılmış, 
haçlı zihniyeti ile üzerimize gelin-
miş ve 1918 Mondros Mütarekesi 
ile savaş Türk ordusunun yenilgi-
si ile maalesef sonuçlandırmıştır. 

Aziz Türk Milletinin tutsaklığı ve 
esareti asla kabul etmeyeceğini 
bilmeyenler bu büyük devletin 
küllerinden, tekrar bir devlet çı-
kacağını da hesap edememişler-
dir. Yurdumuz dört bir yandan 
işgal edilmiş, damarlarında Türk 
kanı dolaşan hiçbir kimse vicda-
nının emirlerine muhalif, milli 
namusuna aykırı bu durumda 
hareket edemez idi ve nitekim de 
öyle oldu. Tarih sahnesinden yok 
edilmek istenen Türk milleti Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün önder-
liğinde kaderine el koyup, tüm 
imkansızlıklara rağmen büyük bir 
inanç ve kararlılıkla kadın, erkek, 
yaşlı, genç demeden her ferdi ile 
verdiği mücadeleden kurtuluş 
savaşını anarak çıkmış. Tarihte 
eşine az rastlanır bir zafere imza 
atmıştır. Tarihimizin dönüm nok-
talarının büyüğü olan tarihi zafer 
29 Ekim 1923’de Cumhuriyet ile 
taçlanmıştır. Cumhuriyet mana 

ve gücünü milletimin orta iradesi 
ile ve büyük bir imanla gerçekleş-
tirdiği kurtuluş eseri olmasından 
almaktadır. İnsanlık tarihi bir mil-
letin kendi tarihini eli ve kanları 
ile yazdığına nadir şahit olmuştur. 
Bu anlamda Cumhuriyet milleti-
mizin tarih sahnesinde yeniden 
dirilişinin adı, istiklal mücade-
lemizin bize bıraktığı en önemli 
miraslardan biridir. Bu mücadele 
ile aziz milletimiz sadece Ana-
dolu coğrafyasının değil, belkide 
insanlık tarihinin en haksız işgal-
lerinden birini bertaraf etmiştir. 
Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün 
kurtuluş meşalesini Türk mille-
tinin iman dolu göğsünde alev-
lendirip, cumhuriyet iradesi ile 
taçlandırdığı ve milletimizin hak 
ettiği yönetim biçimini bahşettiği 
gündür. Cumhuriyetimiz ilan edil-
diği günden bu güne aziz milleti-
mizin tabiatına ve geleneklerine 
en uygun yüksek ahlakı değer ve 

niteliklere dayanan erdemli, fa-
ziletli insanlar yetiştiren yeni ve 
sağlam esasları ile Türk milletini 
istikbal yolunda hızla ilerleyen 
halkın gelişimini ve yükselişini 
sağlayan birlik ve beraberlikten, 
bağımsızlık ve hürriyetten asla ta-
viz vermeyen, çağdaş dünyadaki  
hak ettiği onurlu yeri alma karar-
lılığını tüm dünyaya gösteren yö-
netim şekli  olmuştur” dedi.

KONYA’YA HİZMET ETMENİN 
ONURUNU YAŞADIM

Konya’ya Vali olarak 2,5 yıl 
hizmet ettiğini ifade eden Canbo-
lat, “ 26 sene önce Konya’da baş-
ladığım mülki idare amirliğine ül-
kemizin bir çok yerinde yaptığım 
hizmetler sonucunda, yaklaşık 
2,5 senedir vali olarak Konya’ya 
ve siz değerli Konyalı hemşerile-
rime hizmet etmiş olmanın mut-
luluğunu, gururunu ve şerefini 
yaşıyorum. 26 Ekim 2018 tarihli 
Cumhurbaşkanlığı kararname-
si ile Bursa iline Vali olarak tayin 
olmuş durumdayım. Bu vesile ile 
bugün sizlere Allahaısmarladık 
diyor ve haklarınızı helal etmenizi 
istiyorum. Bizim hakkımız var ise 
bizden olan haklar helal olsun. Ve-
dalar gözleri ile sevenler içindir; 
Çünkü gönülden sevenler hiç ay-
rılmazlar demiştir. Hz. Mevlana. 
Bundan sonra görevimiz gereği 
Konya’dan ayrılsak da Konya gibi 
köklü bir geçmişe sahip, medeni-
yetimizin kurucu şehri, mayalan-
dığı şehir Konya’mıza güzelliklerle 
ve güzel insanlarla dolu bu şehrin 
gönlümüzdeki yeri asla hiç değiş-
meyecektir” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Valiler Kararnamesi ile Bur-
sa’ya atanan Konya Valisi Yakup 
Canbolat, Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’a veda ziyaretinde bulundu. İki 
yıldan fazla süredir Konya Valiliği 
görevini yürütürken Valiler Karar-
namesi ile Bursa Valiliği’ne atanan 
Konya Valisi Yakup Canbolat, Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. 
Vali Yakup Canbolat’a bugüne 
kadarki hizmetleri ve Konya’ya 

katkıları için teşekkür eden Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Bursa Valiliği 
görevinde başarılar diledi. Vali Ya-
kup Canbolat da Konya’ya hizmet 
etmenin mutluluğunu yaşadığını 
dile getirerek, birlikte uyum içinde 
çalıştıkları Başkan Altay’a teşekkür 
etti. Başkan Altay, ziyaretin sonun-
da Vali Canbolat’a günün anısına 
semazen işlemeli bir tablo takdim 
etti.
n HABER MERKEZİ

Son Valiler Kararnamesi ile Bursa Valiliği’ne atanan Yakup Canbolat 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’nda Konyalılarla vedalaştı.
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MG TORK Güç ve Hareket Aktarma Elemanları Sahibi Metin Güleç,  firmalara teknik mühendislik hizmeti verdikleri-
ni belirterek, amaçlarının kullanılan ürünlerin gerçek performansını ortaya koyarak verimi artırmak olduğunu söyledi

Düşük maliyet yüksek verim
MG TORK Güç ve Hareket 

Aktarma Elemanları alanında uz-
man kadrosu, bilgi ve birikimiyle 
güç ve hareket aktarma eleman-
ları konusunda firmalara katkı 
sağlıyor. Yaklaşık 22 yıldır güç ak-
tarma elemanları ve organlarının 
imalatı,  tasarımı üzerine kendini 
geliştirdiğine dikkat çeken MG 
TORK Güç ve Hareket Aktarma 
Elamanları sahibi ve Makine Mü-
hendisi Metin Güleç, “Yaklaşık 
22 yıldır güç aktarma elemanla-
rı ve organların imalatı,  tasarı-
mı üzerine kendimi geliştirdim. 
2003 yılında kardeşim ile bir-
likte güç aktarma elemanları ve 
burçlu kasnak imalatına başladık. 
Daha sonra 2006 yılında KYS  fir-
ması ile birlikte yolumuza girdik 
ve onunla birlikte kasnak imala-
tında kendimizi kanıtladık. 2009 
yılında Almanya’ya ihracata gir-
dik. Daha sonrasında Almanya, 
Fransa, Hollanda derken şu anda 
38 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 
Piyasa içerisinde kendimizi bel-
li bir konuma getirdikten sonra 
bizim sektörümüz daha çok fırın 
makineleri, değirmen makineleri 
ve kompresör imalatı yapan fir-
malar başta olmak üzere elektrik 
motoru olan imalatçıların hemen 
hemen hepsinde güç aktarma 
elemanları var. Biz hemen he-
men hepsi ile çalışabilir durum-

dayız. Bu alanda teknik hizmetler 
konusunda büyük eksikler oldu-
ğunu gördük. Hesaplamamalar-
da olsun, kullanımlarda olsun. Bu 
teknik eksikliği görerek bu yola 
yöneldik. Bizim amacımız firma 
olarak firmaların teknik bakım-

dan mühendislik hesaplamaları 
bakımından eksikleri gidermek. 
Kullanılan ürünün ne kadar ve-
rimli olduğunu, performansının 
ne olduğu, yöntemin doğru mu 
yanlış mı olduğunu belirleyerek, 
firmaları doğru olana yönlendir-

mek, bir şekilde firmaları analiz 
etmek” diye konuştu. 
FİRMALARIN MÜHENDİSLERİYLE 

BİRLİKTE HAREKET EDİLİYOR
Firmaların teknik mühendis-

leriyle birlikte üretilen ürün, ürü-
nün üretim sürecinde harcanan 

enerji ve alınan sonuçlar üzerine 
bir maliyet hesaplaması yaptıkla-
rını ve ardından verimi artırma-
ya dönük neler yapılabileceğini 
planladıklarını dile getiren Metin 
Güleç, “Üretim sürecindeki tüm 
teçhizatları detaylıca inceliyoruz. 

Kullanılan üründeki teknolojiyi 
artırmaya dönük olarak araştır-
malar yapıyoruz. Neticelerini de 
ilgili firmanın mühendisleri ve 
yetkilileri ile paylaşıyoruz. Yani 
firmanın hareket etmiş olduğu 
motor ve millerindeki parçaların 
detaylarını çıkararak, kullanılan 
üründeki verimi artırmaya dönük 
alternatifleri ortaya koyuyoruz. 
En sonunda maliyet açısından da 
bir hesaplama yaparak firmaları 
yönlendiriyoruz” dedi. 

KONYA’DA İLK VE TEKİZ
Sektöründe danışmanlık ala-

nında Konya’da ilk ve tek olduk-
larına dikkat çeken Güleç, “Pa-
zarlama ve satış alanında çalışan 
firmalarımız var. Biz sadece ürün 
tedarikiyle ilgilenmiyoruz. Bunun 
yanında danışmanlık hizmeti de 
veriyoruz. Firmalar yeni bir yatı-
rım yapacaklarında ürünü bilmi-
yorlar. Bizi tercih eden firmalara 
yapmış olduğumuz danışmanlık 
hizmetiyle her birimden en yük-
sek verimi elde edebilecekleri 
ürünleri araştırıp buluyor ve te-
darik ediyoruz. Firmaların satın 
almalarında ve satın alındıktan 
sonra ürün verimliliğinde tasar-
ruf etmelerini sağlıyoruz. En az 
maliyetle en yüksek performansı 
elde edecekleri formülleri gelişti-
riyoruz” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Uzun yıllar Türk Büro-Sen Konya 2 
nolu şubesinde çeşitli görevlerde bulu-
nan ve Konya Adliyesi  4. Sulh Mahke-
mesi’nde mübaşir olarak çalışan Rama-
zan Ercan’ın kızı Şerife Ercan, nişanlısı 
Murat Devret ile bir ömür boyu mutlu-
luk için ‘evet’ diyerek dünya evine girdi.

Münevver-Ramazan Ercan’ın kızı 
Şerife ile İlhan Selahattin Devret’in oğlu 
Murat Devret, Selçuklu Belediyesi Ni-
kah Salonu’nda organize edilen nikah 
töreniyle bir ömür boyu mutluluk için 
birbirilerine ‘evet’ diyerek ömür boyu 
sürecek olan mutluluklarının en önemli 
adımını atmış oldu. Nikahta genç çiftle-
rin şahitliklerini Yargıtay Savcısı Hasan 
Öz, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek 
ve Türk Büro-Sen Konya Adliye Sendi-
kası bir önceki başkanı Arif Baştuğ yap-
tı. Genç çift Şerife-Murat Devret’e bir 
ömür boyu mutluluklar diler, Ercan ve 
Devret ailelerini tebrik ederiz. 
n HABER MERKEZİ

Şerife ile Murat mutluluğa ‘evet’ dedi

Şerife Ünver ile Hasan Hüseyin Gü-
zel, Grand Rose Düğün Salonu’nda dü-
zenlenen nikah ve düğün merasimiyle 
dünya evine girdi. 

Oya - Orhan Ünver’in kızı Şerife ile 
Meram - Mehmet Güzel’in oğlu Hasan 
Hüseyin Güzel organize edilen müte-
vazi bir nikah ve düğün merasimiyle 
hayatlarını birleştirdi. Şerife ve Hasan 
çiftini bu güzel ve özel günlerinde dost-
ları, sevenleri ve akrabaları da yalnız bı-
rakmadı. Ünver ve Güzel aileleri de da-
vetlerine icabet edip bu mutlu günlerine 
şahitlik eden tüm misafirleriyle yakın-
dan ilgilenerek mutluluklarını paylaştı. 
Genç çifte kurdukları yuvara bir ömür 
boyu mutlu olmalarını diler, Ünver ve 
Güzel ailelerini de tebrik ederiz. 
n HABER MERKEZİ

Ünver ve Güzel ailelerinin mutlu günü
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BEYSEHIR

Beyşehir ilçesinde düzenlenen 
halı saha futbol turnuvası tamamla-
nırken, şampiyonluk kupası sahibini 
buldu.

Beyşehir Belediyesi tarafından 
organize edilen ve kamu kurumla-
rı ile esnafların katıldığı 1.Beyşehir 
Belediyesi Göl Halı Saha Turnuvası 
sona erdi.

Bir halı saha tesislerinde gerçek-
leştirilen turnuvanın finalinde karşı 
karşıya gelen Love Shoes Futbol 
Takımı Sert Bilgisayar’ı uzatmalarda 
4-3’lük skorla mağlup ederek şam-
piyon oldu. Turnuvada üçüncülük 
derecesini Mehmet Koç Sigorta’yı 
3-2’lik sonuçla yenen Gölkaşı Ma-
hallesi elde etti.

Turnuvanın son bulmasının ar-
dından düzenlenen ödül töreninde 
dereceye giren takımlara kupa ve 
madalyaları verildi. Beyşehir Beledi-
ye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir 
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif 
Turfand, SÜ Beyşehir Ali Akkanat 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zengin, 
SÜ Ali Akkanat Meslek Yüksek Oku-
lu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. 
Oktay Nar, Beyşehir Gençlik ve Spor 
Müdürü Mehmet Bayındır’ın da ka-
tıldığı ödül töreninde kupalar sahip-
lerine verildi.

Turnuvada en centilmen takım 
olan Gül Lokantası, en centilmen 
sporcu seçilen Yaşar Bahadır ile 13 
golle gol kralı olan Alper Karade-
mir’e de ödülü verildi.

Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, futbolseverlerden gelen talep 
üzerine bu yıl ilkini düzenledikleri 

halı saha turnuvasının centilmenlik 
ve dostluk havası içerisinde geçen 
müsabakalara sahne olduğunu gör-
menin kendilerini de mutlu ettiğini 
belirterek, turnuvaya katılan tüm 
takımlara teşekkür etti, şampiyon 
olan ve derece elde eden takımları 
da kutladı.

‘Beyşehir’e hizmetimizi
muhtarlarımızla yaptık’

TOKİ Konutları’na
ulaşım rahatlıyor

Beyşehir’in mahalle muhtar-
larıyla biraraya gelen Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, görev 
yaptıkları süre içerisinde Beyşe-
hir’de ‘yapılması mümkün değil’ 
denilen, geçmişte yapılamayan 
birçok yatırım ve hizmete imza 
attıklarını belirterek, bu çalışma 
ve hayata geçirilen projelerde 
muhtarların, İlçe Kaymakamlığı 
ile kamu kurumlarının yönetici-
lerinin katkı ve desteğinin yadsı-
namaz bir gerçek olduğunu dile 
getirdi.

Türkiye’de muhtarlığa değer 
kazandıran ismin ise Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan oldu-
ğunu belirtti. Özaltun, “Cumhur-
başkanımız sadece muhtarlara 
değil, ülkemize bu dönemde bir 

değer kazandırdı. Bu münasebet-
le tüm mahalle muhtarlarımızın 
muhtarlar gününü kutluyorum” 
ifadelerini kullandı.

Beyşehir Kaymakamı Yu-
suf Özdemir de, konuşmasında, 
mahalle muhtarlarından asla 
vazgeçilmemesi gerektiğini vur-
gulayarak, “Bu müesseseden 
gerek halkın temsilciliği, gerek 
vatandaşların taleplerini iletmesi 
noktasında, gerekse huzur ve gü-
veni sağlama noktasında çok daha 
fazla faydalanılması gerektiğini 
düşünüyorum.”dedi. Beyşehir 
Birlik Muhtarlar Derneği Başkan 
Yardımcısı Salih Özparlak da, ma-
halle muhtarlarına verdiği destek 
ve katkılardan dolayı ilçe yönetici-
lerine teşekkür etti.

Beyşehir ilçesinde, sabah buluşmaları kapsamında sanayi esnafıyla biraraya gelen Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun, “Sanayide üreten hemşerilerimize destek olma mecburiyetimiz var” dedi

‘Üretene destek
olmak zorundayız’

Hamidiye Mahallesi’nde yapımı 
devam eden Yeni Sanayi Sitesi’nde 
düzenlenen kooperatif üyesi sanayi 
esnafıyla kahvaltılı istişare toplantı-
sında buluşan Özaltun, Beyşehir’in 
yürütülen çalışmalarla yeni bir sanayi 
sitesine daha kavuşmakta olduğunu 
söyledi.

Site inşaatının tamamlanması-
nın ardından İlçe Belediyesi ile ilgili 
yapılabilecekler konusunda sanayi 
esnafına daha önceki verdiği sözle-
rini hatırlatan Özaltun, “Beyşehir’de 
yeni bir sanayi sitesi yapılıyor. ‘Siz 
işinizi bitirin, biz de üzerimize düşen 
ne varsa yapacağız’ dedik. Benim için 
bu sanayi sitesi konusu önemli. Biz 
eski sanayi sitesinde istenmeyince tel 
örgü çekemedik ama giriş kapılarını 
yaptık. Giriş kapıları yapılmadığında, 
tel örgüler çekilmediğinde sanayi tam 
manası ile gözükmüyor. Beyşehir’de 
hep BÜSAN Sanayisi gibi bir sanayi 
sitesi hayalim vardır. Burası aslında 
böyle bir sanayi sitesi yapılabilir. İn-
şallah inşaatlar bittikten sonra buraya 
bir tel örgü, bir giriş kapısı yapaca-
ğız.”dedi.

Özaltun, Beyşehir’de son dönem-
de yaşanan sanayileşme hamlesine 
de dikkat çekerken, silah sanayisinin 
geldiği noktaya değindi. Beyşehir’in 
av tüfeği üretim merkezi olan ma-
hallelerinde artık milli piyade tüfeği 
MPT-76’nın ana tedariğinin yapıl-
maya başlandığını, bölgede yivli av 
tüfeği üretiminin başlayacağını ve 
savunma sanayisinde ilçe olarak ön 
plana çıkmaya başladıklarını anlatan 
Özaltun, mermer ve tekstil sektörü-
nün yanısıra diğer değişik sektörlerde 

de Beyşehir’in adından söz ettirmeye 
başladığını, bunun haklı gururunu 
yaşadıklarını dile getirdi. Özaltun, do-
layısıyla Beyşehir’de sanayiye, sana-
yiciye ve bu alandaki üretime de çok 
önem verdiklerini, daha da gelişmesi 
noktasında her türlü destek ve katkıyı 
vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.
“İMKANIMIZ,GÜCÜMÜZ VAR BALIKÇI 

BARINAĞI YAPAMIYORUZ”
Belediye Başkanı Murat Özaltun, 

konuşmasında, Beyşehir Gölü Milli 
Parkı konusunda yatırımlarla alakalı 
yaşadıkları sıkıntılara da değindi.

Beyşehir Belediyesi olarak im-
kanları ve güçleri olmasına rağmen 
balıkçıların ve bölge halkının beklen-
tisi olan balıkçı barınağını ilçeye ka-
zandırma konusunda bugüne kadar 
bir netice elde edememenin büyük 
üzüntüsünü yaşadıklarını dile geti-
ren Özaltun, buna rağmen bu konu-
da yürüttükleri mücadeleyi sonuna 

kadar, kararlılıkla sürdüreceklerinin 
altını çizdi.

Özaltun, “Beyşehir’in yarısı or-
man, yarısı sit alanı, yarısı göl… Ge-
riye bakıldığında hiçbir şey kalmıyor. 
Dolayısıyla bazı noktalarda elimiz 
kolumuz bağlı kalıyor. Gölün kena-
rında 1993 yılında dönemin Başba-
kanı Süleyman Demirel tarafından 
Beyşehir Gölü milli park ilan edilmiş. 
Bu milli park ilanından sonra şimdi 
benim Kuşluca’da oturan kardeşim 
evinin çatısını tadilat yapmak istiyor, 
yapamıyor. Yeşildağ’da benim besici 
hemşerim ahır yapmak istiyor, ahır 
yapamıyor. Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığımız Eşrefoğlu Camisi’nin kar-
şısına gölün üzerinde yüzer balıkçı 
barınağı, yat limanı yapacak. Her şey 
hazır, devlet yatırımı ve projeyi ayar-
lamış. 38 kurumun 37’sinden olumlu 
görüş gelmiş yapılabileceği konu-
sunda. Fakat milli parklardan ‘uzun 

devreli gelişim planı olmadığından 
buraya yüzer balıkçı barınağı, yal 
limanı yapılamaz’ diye olumsuz gö-
rüş veriliyor. Su Ürünleri Kooperatifi 
başkanımız geliyor, ‘balıkçılarımıza 
barınak lazım’ diyor. Kendisine ‘ta-
mam yapalım, devlet olarak da, be-
lediye olarak da imkanımız, gücümüz 
var.’diyorum. Ama, gölün üzerine bir 
şey yaptığınızda bir kişi sizi şikayet 
ettiğinde ağır cezadan yargılanıyor-
sunuz. Nitekim geçmişte bunun çok 
sayıda örneği yaşandı, insanlar maa-
lesef mağdur oldu”diye konuştu.

Başkan Özaltun, toplantının so-
nunda kendisine eşlik eden AK Parti 
İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Konya 
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Bey-
şehir Müdürü Ali Özdemir, belediye 
meclis üyeleri, birim müdürleri, Yeni 
Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Os-
man Akçapa ve beraberindekilerle 
sanayi sitesi inşaat alanını gezdi.

Beyşehir ilçesinde, TOKİ ko-
nutlarının bulunduğu Avşar Ma-
hallesi’nden ilçe merkezine ulaşım 
daha da kısalıyor.

Avşar Mahallesi sakinlerinin 
yıllardır en büyük taleplerinden 
birisinin de ilçe merkezine ulaşımı 
kısaltacak alternatif bir bağlantı 
yolu olduğunu dile getiren Beyşe-
hir Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, 2.etap konutlarının da dev-
reye girmesi ile birlikte bu isteğin 
son dönemde daha da yoğunluk 
kazandığını söyledi.

Özaltun, şunları kaydetti: 
“Uzun yıllardan beri bu yolun açıl-
ması vatandaşlarımızın talepleri 
arasındaydı. Biz de bu yöndeki 
taleplerini yerine getirebilmek için 
yoğun bir gayret gösterdik, çalış-
malar yaptık. DSİ 4.Bölge Müdür-
lüğü burada bir köprü çalışması 

yapacaktı. Bugüne kadar hem bu 
köprünü yapımını, hem de kamu-
laştırma çalışmalarının tamamlan-
masını bekledik. Kamulaştırmayla 
ilgili kısım tamamlandı. DSİ’nin 
köprü çalışmasını da Belediye ola-
rak üstlendikten sonra bu güzer-
gahta çalışmalara başladık. Ama-
cımız, 2.etap TOKİ konutlarının da 
devreye girmesi ile birlikte ilçemiz 
merkezinde önemli bir nüfus ora-
nına ulaşan Avşar Mahallesi sa-
kinlerimizi daha kısa güzergahtan 
şehir merkezine ulaştırabilmek. 
İnşallah vatandaşlarımızın hem 
ilçemiz merkezine, hem de sanayi 
sitemize daha kısa ve konforlu bir 
yoldan bu çalışmaların tamamlan-
masıyla birlikte ulaşımını sağlamış 
olacağız. Bu konuda Fen İşleri Mü-
dürlüğümüz ekiplerinin çalışmala-
rı hız kesmeden sürüyor.”

Kupalar sahiplerini buldu

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir 
ilçesinde görev yapan din görevlile-
rini Çanakkale’de ecdatla buluştur-
du. Beyşehir Belediyesi’nin bir süre 
önce “Beyşehir ecdadla buluşuyor” 
sloganıyla başlattığı Çanakkale gezi-
si programları devam ediyor.

Beyşehir’de Çanakkale gezisi-
nin son katılımcıları İlçe Müftülüğü 
bünyesinde görev yapan din görev-
lileri oldu. Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, camiler ve din gö-
revlileri haftasında Çanakkale gezisi 
sözünü verdiği ilçede görev yapan 
din görevlilerini ecdatla buluşturdu. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun ile İlçe Müftüsü Mahmut 
Çelikoğlu’nun da katıldığı uğurlama 
programında dualar eşliğinde Ça-
nakkale’ye hareket eden din görev-

lileri ilçeye döndü. 
Din görevlileri, Çanakkale’de Ki-

litlibahir Kalesi, Mecidiye Tabyaları, 
Havuzlar ile Şahin Dere ve Soğanlı 

Dere şehitliklerini gezdi. Seyit On-
başı’nın 215 kiloluk mermiyi tek 
başına kaldırarak İngiliz denizaltısını 
batırdığı ve savaşın seyrini değiştir-

diği bataryayı da ziyaret eden din 
görevlileri, tur rehberleri eşliğinde 
Seddül Bahir, Ezineli Yahya Çavuş 
Şehitliği, abide, meçhul asker anı-

tı, 57.Alay Şehitliği, Conkbayırı gibi 
tarihi alanları gezerek bundan tam 
103 yıl önce yazılan kahramanlık 
destanının sıcaklığını hala koruyan 

hatıralarını görme imkanı buldu.
Belediye Başkanı Murat Özaltun, 

din görevlilerine verdikleri sözü ye-
rine getirdiklerini belirterek, “Dedik 
ki; Müftülüğümüze müracaatta bu-
lunan Kur’an Kursu hocalarımızı, 
imam ve müezzinlerimizi sayı sınırı 
olmadan Çanakkale’ye gönderelim. 
İşte başvuruların tamamlanmasının 
ardından din görevlilerimizi Çanak-
kale’de ecdatla buluşturduk.Bu an-
lamda, Beyşehir Belediyesi olarak 
başlattığımız Çanakkale gezisi prog-
ramlarımız devam ediyor” dedi.

İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu 
ile din görevliLeri, Belediye Başkanı 
Murat Özaltun ile Belediye’nin or-
ganizasyondan sorumlu ilgili birim 
yetkililerine düzenlenen Çanakkale 
gezisi sebebiyle teşekkür etti.

Beyşehir Belediyesi, din görevlilerini ecdatla buluşturdu



Ereğli’de düzenlenen uyuştu-
rucu operasyonunda 13 zanlı şüp-
heli yakalandı. İl Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şubesi ve Ereğli Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri, ilçede “torbacı” diye 
tabir edilen sokak satıcılarına yö-
nelik operasyon düzenledi. İlçe 
merkezinde belirlenen 17 adrese 
eş zamanlı baskın yapan ekipler, 

13 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıla-
rın adreslerindeki aramada bir 
miktar uyuşturucu ele geçirildi. 
Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık 
kontrolünden geçirilen şüpheliler, 
Ereğli Emniyet Müdürlüğüne gö-
türüldü. Şüpheliler, emniyetteki 
işlemlerin ardından adliyeye sevk 
edildi.
n AA

Konya’da, içinde yiyecek ka-
lıntısı bulunan plastik kabın içine 
başı sıkışan yavru köpeği, vatan-
daşlar kurtardı. Merkez Selçuklu 
ilçesindeki boş bir arazide, başı 
plastik kabın işine sıkışmış yavru 
köpeği gören vatandaşlar, köpe-
ği kurtarmak için harekete geçti. 

Hareketsiz duran köpeğin yaşadı-
ğını fark eden vatandaşlar, plastik 
kabı köpeğin başından dikkatle 
çıkardı. Kabın içindeki yiyecek 
kalıntılarını yemek istediği sanı-
lan yavru köpek, daha sonra hızla 
uzaklaştı.
n AA
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Otobüs arızalandı, yolcular tamir için 8 saat bekledi
Kayseri’den İzmir’e yolcu 

taşıyan otobüs, Aksaray’da arı-
zalandı. Otobüsteki 28 yolcu id-
diaya göre, götürüldükleri bir 
tesiste aracın tamir edilmesini 
bekledi. Mağdur olan yolcula-
rın şikayetlerini ilettikleri otobüs 
şoförü Zeydi K. “Ne yapalım, sizi 
tesise getirdik. Nereye götüreyim, 
evime mi götüreyim” diye cevap 
verdi. Bazı yolcular kendi imkan-
larıyla, bazıları ise 8 saat bekleyip, 
araç tamir edildikten sonra yolu-
na devam etti.

Kayseri’den İzmir’e gitmek 
için yola çıkan Zeydi K. (46) yö-
netimindeki 34 BK 8324 plakalı 
otobüs marş dinamosundaki arıza 
nedeniyle, saat 02.00 sıralarında 
Aksaray’a 30 kilometre kala yolda 
kaldı. İddiaya göre, otobüs, yolcu-
lar tarafından itilerek çalıştırıldı 

ve Aksaray’a kadar geldi. 28 yol-
cunun bulunduğu otobüs, Aksa-
ray Karasu Kavşağı’nda bir tesise 
getirilerek park edildi. Otobüsteki 
arızanın giderilmesi için tamir-
ci çağrıldı. Uzun süre bekledikleri 
için rahatsız olan yolcular, otobüs 
şoförü Zeydi K.’ye şikayetlerini 
iletti. Zeydi K. ise yolculara “Ne 

yapalım, sizi tesise getirdik. Ne-
reye götüreyim, evime mi götü-
reyim?” diye cevap verdi. Bunun 
üzerine yolcular polis çağırdı. 
Aracın tamir edileceğinin öğre-
nilmesi üzerine kimse şikayetçi 
olmayınca polis tesisten ayrıldı. 
Bazı yolcular yola kendi imkanla-
rıyla devam etti, bazıları ise oto-

büsün tamir edilmesi için iddiaya 
göre 8 saat bekledi. Tamircinin 
çalışması sonucu otobüsteki arıza 
giderildi. Yolcular, tamir edilen 
otobüse binerek yola devam etti.

Yolcu otobüsü firmasının Ak-
saray’daki yetkilileri ise gecikme 
yaşandığını kabul ederek, bunun 
nedeninin tamir maliyetinin yük-

sek olmasından kaynaklandığını 
ileri sürdü.

‘OTOBÜSÜ İTEREK TEKRAR 
ÇALIŞTIRDIK’

Saatlerce beklediklerini 
ve mağdur olduklarını söyle-
yen yolculardan Süleyman Koç, 
“Otobüse Kayseri’den binip İz-
mir’e gidecektim. Aksaray’a 30 

kilometre kala araç arıza verdi. 
Biz de içindeki yolcularla birlikte 
aracı iterek tekrar çalıştırdık ve 
birkaç kilometre gittikten sonra 
yine aynı arızayı verdi. Tamirci 
ayarladık ve buraya kadar geldik. 
Ben firma yetkililerini 2 kez ara-
dım, 4-5 kez arayanlar var. Bize 
ne bir yemek ne de kalacak bir yer 
verdiler. Bunlar bizim haklarımız. 
Ama hep bize ‘Biz size döneceğiz’ 
diyorlardı. 8 saat içinde buraya bir 
araç getiremediler” diye konuştu.

Yolculardan Nihan Eskitaş ise 
“Bizi en azından otogara götürse-
ler ve mağduriyetimizi giderseler 
iyi olurdu. Biz başka firmalardan 
kendimiz evimize kendi imkanla-
rımızla da giderdik. Şu anda bize 
hiçbir açıklama yapmadılar, gece 
de çok üşüdük” dedi.
n DHA

Seydişehir’de yakınlarından haber alamayan vatandaşların jandarmaya yaptığı başvurunun ardından 
cep telefonu sinyallerinden yola çıkan ekipler, kayıp ihbarı yapılan şahısları kaza yapmış halde buldu

Kayıp ihbarından
trafik kazası çıktı

Kadınhanı’nda hırsızlık için girdi-
ği marketteki güvenlik kamerasını fark 
eden şüpheli, çıkarken iş yerini ateşe ver-
di. Market yanarak kullanılamaz hale ge-
lirken, jandarma kimliğini belirlediği şüp-
heliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Olay, ilçeye bağlı Örnekköy Mahal-
lesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 
mahallede market işleten G.Y, iş yerini 
kapatıp Konya şehir merkezine gitti. Bir 
kişi, marketin arka tarafında bulunan kor-
kulukları kırıp içeri girdi. Marketten para 
ve sigara çalan şüpheli, çıkarken güvenlik 
kamerasını fark edince iş yerini ateşe ve-
rip, kaçtı. Marketten alevlerin yükseldiğini 
fark eden vatandaşlar durumu jandarma 
ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri marketi 
saran alevlere hemen müdahale etti. Yan-
gın kısa sürede kontrol altına alınırken, iş-
yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde inceleme yapan jandar-
ma ekipleri şüphelinin daha önce de ben-
zer iki olaya karıştğı tespit edilen A.K. (17) 
olduğunu belirledi. Jandarma A.K.’yi ya-
kalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
n DHA

Seydişehir’de otomobille gez-
meye çıkan 3 arkadaş geri dön-
meyince cep telefonu sinyalinden 
yerleri tespit edildi. Gençlerden 
2’sinin araçlarının dere yatağına 
düşmesi sonucu öldüğü belirle-
nirken, ağır yaralı olarak bulunan 
genç ise hastanede tedaviye alın-
dı. 

Seydişehir ilçesine bağlı Or-
takaraören Mahallesi’nde oturan 
ekmek fırını çalışanı Galip Tan-
güner, bakkal Samet Kelek ve 
tekstil fabrikasında çalışan Şev-
ki Aslan, Kelek’e ait 42 ZU 178 
plakalı otomobille ilçe merkezine 
gezmeye gitti. Üç arkadaşın geri 
dönmemesi üzerine aileleri çev-
rede arama yaptı. İzlerine ulaşa-
mayınca jandarmaya haber veril-
di. Jandarma yaptığı aramada üç 
arkadaşın akaryakıt istasyonun-

dan yakıt aldıktan sonra Ortaka-
ören Mahallesi’ne geri dönmek 
üzere yola çıktığını belirledi.

YERLERİ CEP TELEFONU 
SİNYALİNDEN BELİRLENDİ
Araştırmasını derinleştiren 

jandarma, gençlerin cep telefonu 
sinyalinden yerlerini tespit etti. 
Bölgeye gidildiğinde 3 arkada-
şın içinde bulunduğu otomobilin 
sazlık dere yatağına devrildiği 
görüldü. Otomobilde Galip Tan-
güner ve sürücü Samet Kelek’in 
cansız bedenine ulaşılırken, Şev-
ki Aslan da kanlar içinde yaralı 
halde bulundu. AFAD ekiplerinin 
müdahalesiyle yaralı Aslan ile 2 
arkadaşının cansız bedeni dere 
yatağından çıkarıldı. 

Ağır yaralı Aslan ambulans-
la Seydişehir Devlet Hastane-
si’ne götürülürken, arkadaşları-
nın cesetleri de aynı hastanenin 
morguna kaldırıldı. Galip Tan-
güner’in ise yaklaşık 1 ay önce 
evlendiği öğrenildi. Kazayla ilgili 
soruşturma sürüyor.  
n DHA

Torbacı operasyonunda
13 kişi gözaltına alındı

Plastik kapta başı
sıkışan köpek kurtarıldı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Kardeş şehir Gwangjin’den Ereğli’ye ziyaret
Ereğli Belediye Başkanı Öz-

kan Özgüven’in ev sahipliğinde 
Gwangjin Belediye Başkanı Kim 
Sun-Gap ve beraberindeki heyet 
Ereğli’yi ziyaret etti. 

Gwangjin Belediye Başkanı 
Kim Sun-Gap ve beraberindeki 
heyet ilk önce kaymakamlık bi-
nasında Ereğli Kaymakamı Hay-
rettin Çiftçi’yi makamında ziyaret 
etti. Heyet daha sonra buradan 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı etkin-
liklerine katıldı. Belediye Meclis 
Salonunda Ereğli Belediyesi mec-
lis üyeleri, başkan yardımcıları ve 
birim müdürlerinin de katıldığı 
bir tanışma toplantısı yapıldı. Ta-
nışma toplantısında konuşan Be-
lediye Başkanı Özkan Özgüven, 
“1953’te Kore Savaşı ve Türk 
Milletinin Türk Ordusu ile birlikte 
Kore halkının yanında yer alma-
sıyla başlayan ilişkilerimiz günü-
müze kadar hem Ereğli ölçeğinde 
hem de Türkiye olarak karşılıklı 
saygı, sevgi ve özellikle samimi-
yet içerisinde devam etmektedir. 
Özellikle 2001 yılından itibaren 
Ereğlimiz ve Kwangjin şehirleri-
nin kardeş şehir olması, bugüne 
kadar karşılıklı olarak başkanlar 
ve heyetler düzeyinde ziyaretlerin 
olması bizleri çok mutlu ediyor. 
Geçen yıl kardeş şehrimiz Gwna-
gjin’e ziyaret hazırlıkları yaparken 
ülkemizde gerçekleşen 15 Tem-
muz hain FETÖ darbe girişimi ile 

ilgili olağanüstü hal yasasının ol-
masından dolayı ziyaretimizi ger-
çekleştiremedik ama sizleri ara-
mızda görmek bizi daha da mutlu 
etti. Artık bu kardeşliğin, karşılıklı 
saygı, sevgi ve samimiyetin per-
çinleşmesi için iki şehir arasında 
ortak projelerle somutlaştırılması-
nı istiyoruz. Bu konuda önceliği-

miz istihdam da sağlayacak fab-
rika, Gwangjin Parkımızın daha 
da geliştirilmesi ve engelli vatan-
daşlarımıza yönelik çeşitli projeler 
olacaktır. Ayrıca Karapınar’da ku-
rulacak güneş enerjisi sistemin-
de çalışacak Koreli vatandaşların 
şehrimizde barınmalarında ve her 
türlü ihtiyaçlarında yanlarında ol-

duğumuzu belirtmek istiyorum. 
Bu konuda başkan ve ekibinin ba-
kış açısının olumlu olması da bizim 
için çok değerlidir. Bu vesileyle 
daha çok görüşme imkanımız ola-
caktır. Ereğlimiz 145 bin nüfusa 
sahip ve 87 mahalleden oluşuyor. 
Ekonomik dengelerimiz ve sirkü-
lasyonumuz tarım, bitkisel üretim 

ve hayvansal üretimdir. Son yıllar-
da tarım ve tarıma dayalı sanayide 
de adından söz ettiren bir şehiriz. 
Biliyoruz ki dünyanın en stratejik 
sektörü tarım çünkü insanların 
besin kaynağı tarıma dayalıdır. Bu 
anlamda yetiştiricilerimiz, üretici-
lerimizle insanlar için sağlıklı be-
sinler üretmeye gayret ediyoruz. 

Ayrıca istatistiksel anlamda Türki-
ye’nin en çok süt üreten ilçesiyiz. 
Ereğli’miz her geçen gün gelişiyor 
ve büyüyor” ifadelerini kullandı. 

Gwangjin Belediye Başkanı 
Kim Sun-Gap ise, “Kardeş şeh-
rimiz Ereğli’de olmaktan dolayı 
çok mutluyum. Öncelikle misafir-
perverliğinizden ve samimi yak-
laşımlarınızdan dolayı Belediye 
Başkanımız Özkan Özgüven başta 
olmak üzere hepinize şahsım ve 
heyetim adına teşekkür ediyorum. 
Ereğli sürekli gelişen ve büyüyen 
güzel bir şehir. Belediye başkanı-
mızın da belirttiği gibi somut pro-
jelerle sevgi, saygı ve samimiyet 
çerçevesinde yürüttüğümüz ikili 
ilişkilerimiz daha da ilerleyebilir. 
Buna katkımız olması da bizleri 
ayrıca mutlu eder. Özellikle en-
gelliler ve belediye başkanımızın 
vatandaşlarımıza gösterdiği ilgi 
bizim için çok kıymetlidir. İkili iliş-
kilerimizin artması dileğiyle bizleri 
şehrinizde misafir ettiğiniz için te-
şekkür ederiz” şeklinde konuştu. 

Karşılıklı tanışma ve hediyele-
rin ardından başkanlar ve heyetler 
özellikle Gaziler Derneğinde Kore 
gazileri ve diğer gazilerle ile bir 
araya geldi. Protokol ve heyet üye-
leri Anfoder’in Ereğli’yi anlatan 
fotoğraf sergisinin açılışını gerçek-
leştirilen programda daha sonra 
da şehirde bir dizi ziyaretlerde bu-
lundu. n HABER MERKEZİ

Ecdatla buluşturan 
seyahatler sona erdi

Beyşehir Belediyesi’nin 
“Beyşehir Ecdatla Buluşuyor” 
programları kapsamında dü-
zenlediği Çanakkale gezisi 
programları sona erdi. 

Beyşehir Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşler Müdürlü-
ğü tarafından organize edilen 
Çanakkale gezilerinin son ka-
tılımcıları Huğlu ve Eylikler 
mahallesinde yaşayan kadın-
lar oldu. Mahalle muhtarlık-
larından gelen talep üzerine 
Beyşehir Belediyesi tarafın-
dan Çanakkale’ye uğurlanan 
mahalle sakinleri, Kilitlibahir 
Kalesi, Mecidiye Tabyaları, 
Havuzlar ile Şahin ve Soğanlı 
Dere şehitliklerini gezdi, du-
alar okudu. Seyit Onbaşı’nın 
215 kiloluk mermiyi tek başı-
na kaldırarak İngiliz denizaltı-
sını batırdığı ve savaşın seyrini 
değiştirdiği bataryayı da ziya-
ret eden katılımcılar, Seddül 
Bahir, Ezineli Yahya Çavuş 
Şehitliği, meçhul asker anıtı, 
57. Alay Şehitliği, Conkbayırı 
gibi mekanları ziyaret ederek 
bundan tam 103 yıl önce ya-
zılan kahramanlık destanının 
sıcaklığını koruyan hatıralarını 
görme imkanı buldu. 

Belediye Başkanı Murat 
Özaltun yaptığı açıklamada, 
Beyşehir Belediyesi olarak 
Eylül ayının ilk haftasında 
başlayan Çanakkale gezileriy-
le Eşrefoğlu’nun torunlarını 
Çanakkale’de şanlı ecdatla 
buluşturduklarını belirterek, 
gezinin son katılımcılarının 
ise Beyşehir’in dış mahallele-
ri olan Huğlu ve Eylikler Ma-
hallesinde yaşayan hanımlar 

olduğunu belirti. Bu son ziya-
ret programlarıyla Çanakkale 
gezisi programlarını tamamla-
dıklarını vurgulayan Özaltun, 
bu süreçte Beyşehir’de yaşa-
yan toplumun birçok kesimini 
Çanakkale’de ecdatla buluş-
turduklarını söyledi. Özaltun, 
düzenledikleri gezilerle Bey-
şehir’den unutulmaz bir des-
tanın yazıldığı Çanakkale’ye 
gönül bağını yeniden kurma-
yı amaçladıklarını belirterek, 
“Çanakkale gezisi program-
larına talep gelen merkez ve 
dış mahallelerimizde yaşayan 
vatandaşlarımızı, farklı yaş 
gruplarından hemşehrilerimi-
zi, öğrencilerimizi, din görev-
lilerimizi, bedensel ve işitme 
engelli kardeşlerimizi, Beyşe-
hir’in anneler grubunu, şehit 
aileleri ve gazilerimizi, ma-
halle muhtarlarımızı, Beyşe-
hir Kültür ve Turizm Derneği 
Fotoğraf Kulübü üyesi fotoğraf 
severlerimizi dahil etmiştik. 
Huğlu ve Eylikler mahallemiz-
de yaşayan hanım kardeşleri-
mizin de katılımıyla Çanakkale 
gezisi programlarına noktayı 
koyduk. Ancak, gezi program-
larının tamamlanmasına rağ-
men hala bu gezilere katılmak 
istediğini belirten mahalleleri-
miz, vatandaşlarımız oldu. On-
ların da bu taleplerini geri çe-
virmek istemiyoruz. Beyşehirli 
vatandaşlarımıza düzenlediği-
miz ve yaklaşık iki ay boyunca 
aralıksız olarak devam eden 
Çanakkale gezilerine göster-
diği yoğun ilgi ve teveccühten 
dolayı teşekkür etmek istiyo-
rum” dedi.  n HABER MERKEZİ

Dernek adı altında kumar oynatıldığı tespit edilen ve mühürlenen binada ölü bulunan Alparslan Alıç’ın 
katili, binanın da sahibi olan ve Alıç’ın arkadaşı olduğu öğrenilen Kahraman B. olduğu ortaya çıktı

Katil, maktulün
arkadaşı çıktı!
Dernek adı altında kumar oy-

natıldığı için mühürlenen binada 
başından tüfekle vurularak öldü-
rülen Alparslan Alıç’ın (43) katil 
zanlısının, binanın sahibi ve ar-
kadaşı Kahraman B. (47) olduğu 
ortaya çıktı. Cinayetin ardından 
sokaklarda barınan, dün akşam 
çimenlik alanda uyurken yaka-
lanan Kahraman B., cesedin bu-
lunduğu binada çay ocağı açmak 
için yapacakları ortaklık nedeniy-
le çıkan tartışmada Alıç’ı, kendi-
sine küfrettiği için öldürdüğünü 
itiraf etti.

Karatay ilçesi Aziziye Mahal-
lesi Cengaver Sokak’taki ‘dernek’ 
adı altında kumar oynatıldığı için 
yaklaşık 2,5 aydır mühürlü bulu-
nan 3 katlı binadan koku geldiği-
ni fark eden çevre sakinleri, 14 
Ekim günü saat 00.30 sıralarında 
polise haber verdi. 

Gelen polis ekipleri, mühürlü 
binaya çilingirle girdi. İçerde ara-
ma yapan ekipler, bodrum katta, 
başından av tüfeğiyle vurulmuş, 
40- 45 yaşlarında erkek cesedi 
buldu. Ceset, yapılan inceleme-
nin ardından Konya Numune 
Hastanesi’nin morguna kaldırıl-
dı. Cesetten alınan numuneler, 
kimliğinin belirlenmesi için in-
celenmek üzere Adli Tıp Kuru-
mu’na gönderildi.

SERÇE PARMAĞINDAN
KİMLİĞİ BELİRLENDİ

En az 10 gün önce öldüğü, 
bir kısmı çürüdüğü belirlenen 
cesedin kimliğinin belirlenmesi 
için çalışma başlatıldı. Olay Yeri 
İnceleme ekipleri, cesedin serçe 
parmağında vücudunun diğer 
yerlerine göre daha az çürüme 
olduğunu saptadı. Bunun üzeri-
ne serçe parmağa uygulanan bir 
operasyonla parmak izi alındı. 

Sistemde yapılan taramada, 
ölen kişinin Alpaslan Alıç olduğu 
tespit edildi. Polis, Alıç’ın merkez 
Karatay ilçesinde yalnız yaşadığı, 
bekar olduğu, anne ve babasının 
öldüğü, kardeşleriyle de görüş-
mediğini belirledi. Polis, Alıç’ın 
il dışında yaşayan kardeşlerine 
ulaşarak, Konya’ya çağırdı. Ge-
len Alıç’ın kardeşleri işlemlerin 
ardından cenazeyi teslim aldı.

ÇİMLERİN ÜZERİNDE

 YATARKEN YAKALANDI
Cinayet Büro Amirliği ekip-

leri, öldürülen Alpaslan Alıç’ın, 
cesedinin bulunduğu binanın 
sahibi ve burada dernek adı al-
tında kumar oynatan Kahraman 
B. ile birlikte, binada çay ocağı 
işletmeyi planladıklarını belirle-
di. Kahraman B.’nin gidebileceği 
adreslere baskın düzenleyen po-
lis, şüpheliyi bulamadı. 

Yapılan araştırmada da Kara-
man B.’nin yaklaşık 10 gündür 
evine uğramadığı saptandı. Po-
lis, Kahraman B.’yi, dün akşam 
saatlerinde merkez Karatay ilçesi 
Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan 
Sanayi Sitesi girişindeki çimenlik 
alanda uyurken yakaladı.  

KÜFRETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Gözaltına alınan Kahraman 

B., Alpaslan Alıç’ı, yaklaşık 1,5 
yıldır tanıdığını ve mühürlenen 
binada çay ocağı açıp, ortak ola-
rak işletmeyi planladıklarını söy-
ledi. 

Olay günü de bina içinde or-
taklık nedeniyle aralarında tar-
tışma çıktığını ileri süren Kahra-
man B., ‘’Olaydan önce derneğim 
mühürlendi. Ondan sonra işlerim 
zorlaştı. 

Orayı çay ocağı olarak açmak 
istedim. Ancak maddi olarak 
desteğe ihtiyacım vardı. Alpas-
lan’ı 1,5 yıldır tanıyorum. Onunla 
konuştum ve ortak olarak işlete-
cektik. Bu süreç boyunca ortaklık 
konusunda onunda sürekli tartı-
şıyorduk. Bana küfürle konuşu-
yordu. Olay günü de bana küfür-
lü konuştu. ‘Seninle görüşeceğiz’ 

dedi. Ben de bir anda, daha önce 
oraya koyduğum tüfeği alıp Al-
paslan’a ateş edip, öldürdüm” 
dedi. 

Olayın ardından evine gitme-
diğini, park ve cami bahçelerinde 
barındığını belirten Kahraman 
B.’nın, binanın önünde bulunan 
ve cesedi gömmek için kullana-
cağı üzerinde durulan toprak yı-
ğınını ise ne zaman döktürdüğü-
nü hatırlamadığını ileri sürdüğü 
kaydedildi.
ÇOK PİŞMANIM, ANSIZIN GELİŞTİ

Kahraman B., polisteki sor-
gusunun ardından adliyeye sevk 
edildi. Kahraman B., gazetecile-
rin niye öldürdünüz? sorusuna, 
“Çok pişmanım. Ansızın gelişti. 
Pişmanım” diye cevapladı.
n DHA
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 88 76
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ELEMAN ARANIYOR

Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.
Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/KONYA

Tel: +90 332 239 23 39   Cep: 0 554 612 18 21
Fax: +90 332 239 23 19

Firmamızda çalıştırmak üzere,
3 Dış Ticaret Bölümü Lise veya Üniversitenin ilgili 
bölümlerinden mezun,
3 İngilizceyi anlayabilen ve konuşabilen,
3 Askerlikten muaf yada tecilli
3 İletişimi ve diksiyonu düzgün,
3 Takım çalışmasına yatkın,
3 En Az B Ehliyetine sahip,
3 Dış Ticaret Satış ve Pazarlama Bölümü için İş 
Arkadaşı aranmaktadır.

ZAYİ
Firmamıza ait 625231 belge numaralı Sanayi Sicil Belgesi kaybolmuştur, hükümsüzdür.

EFE İNŞ. TAAH. TİC. VE SAN. A.Ş
SELÇUK V.D : 3250020908

Z-418

Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki departmanlara 
personel alınacaktır.

1- TORNA TESVİYE / CNC İŞLEME
● Meslek Lisesi / Meslek Yüksekokulu mezunu (tercihen)
● Torna Tesviye / Makine / Kalıp İşleme İmalat eğitimi almış,
● CAD CAM bilen (tercihen),
● Konya’da ikamet edebilecek
● Askerliğini tamamlamış,
● CNC  İşleme Merkezi Operatörlüğünde bilgili.

2- TORNA FREZE OPERATÖRLERİ

3- MONTAJ ELEMANLARI

4- VASIFSIZ ELEMANLAR  (18-40 YAŞ ARASI)

NOT: Fotoğraflı CV’lerin (ik@dogrular.com.tr) adresine gönderilmesi 
veya saat 15:00-17:00 arası fabrika adresine şahsen başvurulması 
gerekmektedir.

AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, MİLKO kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği ‘Hak ve Adalet Konferansı’na düzenlediği toplantı ile tüm Konya halkını davet etti

Hak ve adalet için 
konferansta bulusalım

Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) Konya Şube Başkanı Meh-
met Parlak, 3 Kasım Cumartesi 
günü Bayır Diamond otelde yapı-
lacak olan, MİLKO kuruluşlarının 
beraber düzenlediği Hak ve Adalet 
Konferansı için bir basın toplantısı 
düzenledi.

Her zaman, zeminde ve her 
halde kesinlikle doğru ve uygun 
olan; geçerliliğini, gerekliliğini ve 
değerini her şart altında koruyan, 
asla değişikliğe uğramayan ve de-

jenere olmayan ve her zaman ihti-
yaç duyulan tek mutlak doğrunun 
‘Hakk’ olduğuna işaret ederek söz-
lerine başlayan AGD Konya şube 
Başkanı Mehmet Parlak, “İslâm’a 
göre hakların kaynağı, bir ismi de 
“Hak” olan Cenâb-ı Allah’tır. Çün-
kü O’ndan başka Hâkim ve O’n-
dan başka hüküm koyucu olamaz. 
Bâtılın dayanağı, kuvvettir; zulüm, 
baskı ve dayatmadır. Batıl kuvveti 
hak sebebi sayar ve bu yüzden yer-
yüzünde sürekli zulüm ve ifsada 

yol açar. Hak her halükarda batıla 
galip gelecektir. Nitekim Cenab-ı 
hak (cc) Batılın hak karşısında yok 
olmaya mahkum olduğunu bizlere 
açıkça belirtmektedir” dedi. 

Hakkın kaynağını dört esastan 
aldığını dile getiren Mehmet Par-
lak, “Birincisi yaratılıştan itibaren 
tüm insanlara verilen temel insan 
haklarıdır. Bunlar hayat, inanç, 
düşünce, mal ve servet, namus 
ve ahlak, akıldır. İkincisi emek 
karşılığı doğan haklardır. Sırasıyla 

adalet gereği oluşan haklar ve kar-
şılıklı rıza ile yapılan anlaşmalar-
dan doğan haklar da vardır” dedi. 
Tarih boyunca gerçek hak anlayı-
şını peygamberlerin temsil ettiğine 
değinen AGD Konya Şube Başkanı 
Parlak, “Resulullah (sav) Ebu Der-
da (RA)’dan rivayet edilen bir Ha-
dislerinde “Her hak sahibine hakkı 
verilmelidir” buyurmaktadır. Ada-
let,ise, her şeyi layık olduğu yere 
koymak, doğru hüküm vermek 
haksızlıktan sakınmaktır. Adale-
tin zıddı zulüm, haksızlık, adam 
kayırmak gibi kötü davranışlardır. 
Biz Müslümanların temel görevi 
yeryüzünde hakkın ve adaletin ha-
kim kılınmasıdır. Batılın egemen 
olduğu bu günkü dünya’da hak-
kın ve adaletin yerini zulüm, baskı 
tahakküm ve sömürü almıştır. Bu 
yüzden hak eksenli yeni ve adil bir 
dünya’nın kurulması en son üm-
met olarak gönderilen biz Müslü-
manların eliyle olacaktır. Esasen 
bu bize Allah (cc)’ın biçtiği bir 
misyondur, görevdir. Yeryüzünde 
hakkın ve adaletin hakim olması, 
yani hak eksenli bir dünya kurul-
ması için Kuran-ı Kerimde Allah, 
‘Size, emanetleri ehline vermenizi 
ve insanlar arasında hükmettiğiniz 
zaman adaletle hükmetmenizi em-
rediyor. Allah, bununla size ne gü-
zel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah 
her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla 
görendir.’ buyurmaktadır” dedi.

ADALET HAYATIN HER ALANINDA 
GÖSTERİLMELİ

İslam’da adaletin hayatın her 
alanında gösterilmesi gerektiğine 
değinen Parlak, “Savaşta, barışta, 
nimetlerin paylaşımında, ölçü ve 
tartıda çalışmada, ücrette, çocuk-
lar arasındaki sevgi ve mal payla-
şımında, eşimize karşı, komşuları-
mıza karşı adaletli davranmak en 
büyük erdemdir. Hülasa adalet, 
kâinatın düzeni, bir devletin be-
kası, ailenin ve toplumun huzuru, 
dünyanın saadeti, müminlerin ise 
ahirette huzur ve mutluluğu için 
gereklidir. Yeryüzünde marufun 
(iyiliğin) hakim olması ancak hak 
ve adaletin üstün tutulmasıyla 
mümkün olacaktır. Hakkın ve 
adaletin üstün tutulup yeryüzünde 
marufun hakim olmasıyla birlikte 
tüm insanlık alemi saadete ve hu-
zura erişecektir. Yeryüzünde hakkı 
üstün tutup adaleti sağlamak bu 
vesileyle de tüm insanlığın saade-

tine vesile olmak hem imanımızın 
hem de içinde bulunduğumuz mil-
li görüş anlayışımızın gereğidir” 
dedi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Hoca’nın hak ve adalet merkezli 
yeni bir dünya kurmak amacıy-
la 1969 yılında Konya’dan İslami 
ve insani bir hareket başlattığını 
hatırlatan AGD Konya Şube Baş-
kanı Mehmet Parlak, “Bunun için 
madden ve manen projeler ortaya 
koymuş önce ahlak ve maneviyat 
merkezli bir anlayışı insanlığın 
gündemine getirmiştir. Milli gö-
rüş hareketinin 50. yılına girerken 
Hak ve adalet merkezli kurulan 
MİLKO (milli görüşçü kuruluşlar) 
kuruluşlarımız ile “Konya’dan İn-
sanlığa” hakkı üstün tutan bir an-
layışla, İnsanlığın Saadeti için Hak 
ve adalet merkezli bir dünyanın 
kurulmasının elzem olduğunu ye-
niden haykıracağız. Hak ve Adalet 
Konfernımıza tüm kardeşlerimizi 
bekliyoruz” dedi.  n HABER MERKEZİ

AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, 3 Kasım Cumartesi günü 
yapılacak olan Hak ve Adalet Konferansı’na davet etti.
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Meram Belediyesi’nin yaptığı, anne eliyle pişen ev yemeklerinin asker ocağında vatan bekçisi Mehmetçiklerle buluşturulmasını amaçlayan ‘Ana 
Kucağından Peygamber Ocağına’ projesinin finali Diyarbakır Lice’de yapıldı. Mehmetçiğin yüzü tüm Türkiye’de ses getiren bu projeyle güldü 

Anne yemeği mutluluğu!
Meram Belediyesi’nin bütün 

Türkiye’de yankı uyandıran pro-
jesi ‘Ana Kucağından Peygamber 
Ocağına’ projesi Diyarbakır Lice 
ile son buldu. Meramlı annelerin 
yemekleri bu kez Lice’deki ‘Jan-
darma Teğmen Hüseyin Turan’ 
üs bölgesindeki Mehmetçikleri 
sevindirdi.  Yemekleri Mehmet-
çiğe kendi elleriyle ikram eden 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, “Devlet millet dayanışma-
sı daim olsun. Allah Mehmetçi-
ğimizi her türlü kötülükten ko-
rusun” diye konuştu. 

Meram Belediyesi’nin ‘Ana 
Kucağından Peygamber Ocağına 
Projesi’nin son durağı Diyarba-
kır Lice oldu. Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Meram Beledi-
yesi iş birliğiyle hazırlanan proje 
kapsamında Meram’da hazırla-
nan anne yemekleri bu kez 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı do-
layısıyla Lice’de vatani görevini 
yapan Mehmetçikleri sevindirdi. 
Lice’de bulunan  ‘Şehit Jandar-
ma Teğmen Hüseyin Turan’ Üs 
Bölgesindeki askerlere moral ve 
motivasyonlarının artması ama-
cıyla Bacıyan-ı Meram Kadın 
Girişimci Kooperatifi’nde hazır-
lanan anne yemekleri Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru 
tarafından ikram edildi. Böylece, 
Şırnak’ta başlayan Ağrı, Çanak-
kale ve Tunceli ile devam eden 
proje Diyarbakır Lice ile son bul-
du. 

‘SİZİN SAYENİZDE GÜVEN 
İÇİNDE YAŞIYORUZ’

Projenin son ayağı için Me-
ram Belediyesi adeta Lice’ye 
adeta çıkarma yaptı. Başkan 
Fatma Toru’ya, Ak Parti Meram 
İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve 
Meclis Üyeleri de eşlik etti. Baş-
kan Toru ve beraberindekilerin 
programı, Diyarbakır Büyük-
şehir Belediye Başkanı Cumali 
Atilla ve Diyarbakır İl Jandarma 
Komutanı Mustafa Başoğlu ziya-
retleri ile başladı. Heyet, daha 
sonra Mehmetçikle buluşmak 
üzere ‘Şehit Jandarma Teğmen 
Hüseyin Turan’ Üs Bölgesine 
geçti. Ziyarette öncelikle, bölge 
ve karakol hakkında üs komutan-
larından bilgi alan Başkan Fatma 
Toru, daha sonra nöbet tutan as-
kerlerle bir süre sohbet etti. Gö-
zetleme kulelerinden gözetleme 
yapan Başkan Toru, karakoldaki 
dev Türk Bayrağı önünde asker-
lerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. 
Karakolda görevli askerlere ha-
yırlı tezkereler dileyen Başkan 
Toru, askerlere ziyaretlerinin 
sebebi hakkında açıklamalarda 
bulundu. Annelerinin yerini tut-
masa da Mehmetçiğe anne şef-

katinde ve sıcaklığında yemek-
ler getirerek onları sevindirmeyi 
hedeflediklerini belirten Toru; 
“Meramlı annelerin, içine sevgi 
ve şefkatlerini de koyarak ken-
di elleriyle yaptıkları yemekleri 
sizlere ikram ederek o sıcaklığı 

bir nebzede olsa sizlere yaşat-
mak istedik. Görevlerinizi en iyi 
şekilde yerine getiriyor, başarılı 
operasyonlara imza atıyorsunuz. 
Devletimizin milletimizin bekası 
için canınızı hiçe sayıyorsunuz. 
Bunun aileniz için ne demek 

olduğunu bir anne olarak en iyi 
anlayan insanlardan biriyim. 
Küçücük bir üzüntünüz olsa, 
bizim ciğerimiz yanıyor. Ancak, 
sizlerin sayesinde güven içinde 
yaşıyoruz.  Bu güvenlikli ortam 
artarak devam edecektir inşal-

lah” diye konuştu. 
‘ANA KUCAĞINDAN PEYGAMBER 
OCAĞINA PROJESİ BÜYÜK YANKI 

UYANDIRDI’  
Askerlerin çay ikramını geri 

çevirmeyen Başkan Fatma Toru, 
bir süre Üs’te görev yapan Kon-

yalı askerler ve telefonda onların 
aileleri ile görüştü. İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Mustafa 
Başoğlu, Lice Kaymakamı Ab-
dülkadir Çelik ve Lice İlçe Jan-
darma Komutanı Binbaşı Volkan 
Güner Güngör’ün de hazır bu-
lunduğu ziyarette günün anısı-
na yanında getirdiği hediyeleri 
takdim etti. Başkan Toru, proje 
hakkında yaptığı açıklamada ise 
Şırnak’ta başlayıp, Ağrı Eleşkirt, 
Çanakkale, Tunceli ile devam 
eden projenin Diyarbakır Lice ile 
son bulduğunu hatırlattı. İçişleri 
Bakanlığı, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ile Meram Belediye-
si’nin ortaklaşa yürüttüğü proje 
kapsamında, Meramlı annelerin 
kendi elleriyle yaptıkları yemek-
leri, canları pahasına vatan sa-
vunması yapan Mehmetçiklere 
gönderdiklerini söyleyen Başkan 
Toru sözlerine şöyle devam etti; 
“Askerlerimizin moral ve mo-
tivasyonlarını artırabilmek ve 
millet-asker kaynaşmasına katkı 
sağlayabilmek amacıyla başlat-
tığımızın projenin finalini Di-
yarbakır Lice’de yapıyoruz. Çok 
sıkıntılı günlerden geçtik. Terör 
saldırıları, ekonomik saldırılar, 
15 Temmuz İşgal girişimi… Si-
nir uçlarımızın test edildiği bu 
girişimlere karşın ses getiren, 
vatandaşımız nezdinde karşılık 
bulan bir proje oldu ‘Ana ku-
cağından Peygamber Ocağına’ 
projesi.  Bu noktada bize önem-
li bir destek veren İçişleri Ba-
kanımız Süleyman Soylu’ya ve 
Jandarma Genel Komutanlığı 
yetkililerine teşekkür ediyorum. 
Devlet millet dayanışması daim 
olsun. Allah Mehmetçiğimizi her 
türlü kötülükten korusun. Dev-
letimize zeval vermesin”    
BAŞKAN TORU ‘ANNE YEMEĞİNİ’ 

KENDİ ELLERİYLE İKRAM ETTİ 
Bu açıklamaların ardından 

Başkan Fatma Toru ve AK Par-
ti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular hazırlanan anne yemek-
lerini, kendi elleriyle askerlere 
ikram etti.  Su böreği, kavurma, 
sarma, dolma, içli köfte ve bak-
lavadan oluşan menü askerlere 
büyük mutluluk yaşattı. Dağıtı-
mın ardından sıraya geçip kendi 
yemeğini de alan Başkan Fat-
ma Toru, birlikte edilen duanın 
ardından Mehmetçiklerle aynı 
sofrada yemek yedi.  Ziyaret, 
Başkan Fatma Toru’nun, bera-
berindeki heyetle birlikte üsteki 
askerlerle çektirdiği hatıra fo-
toğrafı ile son buldu.  
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi’nin yürüttüğü Ana Kucağından Asker Ocağına projesinin finali Diyarbakır’ın lice ilçesinde yapıldı. Mehmetçik özlemini duyduğu anne yemeklerini tattı
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‘Cumhuriyet, ülkemizi bütünleştirdi’ ‘Bu gece bir ve diri olmanın gecesi’
Atatürk Anıtı önünde konu-

şan CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, cumhuriyetin ülkemizi ve 
milletimizi bütünleştirdiği söyledi. 
Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yıl-
dönümü kutlamaları çerçevesinde 
CHP Konya İl Başkanlığı, Eğitim-İş 
Konya Şubesi, Atatürkçü Düşünce 
Derneği Konya Şubesi ve Türkiye 
Emekliler Derneği Konya şube-
si başkanları, yönetimi ve üyeleri 
CHP Konya Milletvekili Hüsnü 
Bozkurt Atatürk Anıtı önünde bir 
araya gelerek Cumhuriyet Bay-
ramını kutladılar.  Anıt önünde 
Cumhuriyetimiz Kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, Silah ar-
kadaşları ve tüm şehitlerimiz için 
Saygı Duruşu yapılarak, İstiklal 
Marşı okundu. Çelenk sunumun-
dan sonra konuşan CHP Konya İl 
Başkanı Barış Bektaş, “Cumhuri-
yetimiz, tüm ayrımları reddede-
rek, her bir vatandaşımızın fikri 

özgürlüğünü, toplumsal dayanış-
ma ülküsüyle bütünleştirmeyi 
başarmıştır. Diğer taraftan Cum-
huriyetimizin devrimci karakteri, 
bu bütünleşmenin sonucu olarak 
yüzlerce ülkeye de ilham kayna-
ğı olmuştur. 2018 Türkiye’sinde 
devlet yönetimi Cumhuriyeti kut-
lama yerine İşçi ölümleriyle anılan 
ve çalışanlara eziyet edilen bir yer 
olarak anılan hava alanı açılışına 
katılıyor. Bu nasıl bir anlayıştır. 
Ülkeyi yönetemez duruma düşen 
iktidar yanlış üstüne yanlış yap-

maktadır. Ekonominin iyi olmayan 
gidişatı yalanlarla geçiştiriliyor.  
Cumhuriyeti bizlere unutturmak 
istiyorlar. Bunu başarmayacaklar-
dır. Türk ulusu olarak cumhuriye-
timizi sonsuza kadar sahip çıkma-
ya devam edeceğiz. Bugün burada 
başta Cumhuriyetimizin Kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah 
arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle anarak, cum-
huriyet bayramınızı kutluyorum” 
dedi. 
n HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket Partisi ve 
Ülkü Ocakları Akşehir İlçe Baş-
kanlıkları, Cumhuriyetin İlanının 
95.Yılı vesilesiyle “Cumhuriyet ve 
Milli Birlik, Fırat’a Destan” Gecesi 
düzenledi.

Zekai Baloğlu Spor Salonu’nda 
düzenlenen geceye Konya Ülkü 
Ocakları Başkanı Mustafa Taha 
Çini ve Ocak Yönetimi,Ak Parti 
Akşehir İlce Başkanı Abdurrah-
man Çardakoglu, MHP Konya İl 
Yönetimi, MHP Yunak İlçe Baş-
kanı Bayram Çil,MHP Akşehir İlçe 
Başkanı Av. Salih Akça, çevre ilçe 
Başkanları çeşitli stk temsilcileri 
ve çok sayıda vatandaş  katıldı.

Saygı durusu ve İstiklal Mar-
şının okunmasının ardından açılış 
konuşmasını yapan Salih Akça; 
“Bugün Türkiye Cumhuriyetinin 
kurulusunun 95.yıl dönümünü 
kutluyoruz. Bu gece bir olmanın 
diri olmanın gecesidir. Nasreddin 

hocanın memleketinden büyük 
taarruzun karargahının bulun-
duğu Aksedir’den yükselen bu 
ses, şahsi emellerinin peşinden 
koşanların değil, ülkücülerin boz-
kurtların sesidir.’’ diyerek andı-
mıza değindi. Andımızda türküm 
doğruyum çalışkanım demenin ne 
mahsuru var diyen Akça, “Başta 
Bekir Bozdağ ve onun gibi tepki 
verenleri kınıyorum.”dedi. Akça 
şöyle devam etti: “Ülkemizin po-
tansiyeli çok güçlüdür ama bu 
potansiyeli kullanacak olan ülkücü 

iradeye ihtiyacı vardır. Yoksulluk 
ve yolsuzlukla mücadele edecek 
olan bu iradedir. Memleket hiz-
meti itaatsizliği, ihmalkarlığı, ben-
cilliği kabul etmez. Akşehir bele-
diyesine üç hilalli bayrağı çekmek 
için kırgınlıkları bir tarafa bırakıp 
beraber çalışmak zorundayız. Gün 
kardeşlik günüdür.” Geçmiş dö-
nem MHP Akşehir İlçe Başkanla-
rına verilen teşekkür plaketlerinin 
akabinde  Rahmet Safa ve Osman 
Öztunç sahne aldı.
n HABER MERKEZİ 

Trafikte denetim ve
 önlemler artırılacak

Trafik kazalarında can ve mal 
kayıplarının önlenmesi amacıyla 
gelecek yıl yaklaşık 27,5 milyon 
araç ve sürücü denetlenecek. 
Trafik güvenliğinin artırılması, 
kazalarda can ve mal kayıpla-
rının önüne geçilmesi amacıy-
la bir dizi önlem alınacak, akıllı 
ulaşım sistemlerinden yararlanı-
lacak. 2019 Yılı Cumhurbaşkan-
lığı Yıllık Programı’na göre, tra-
fik kazalarında meydana gelen 
ölümlerin yüzde 50 azaltılması 
hedefiyle Trafik Elektronik De-
netim Sistemi kullanımının akıllı 
ulaşım sistemleriyle entegre şe-
kilde yaygınlaştırılması için gele-
cek yıl bazı çalışmalar yapılacak. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
ile İçişleri Bakanlığı sorumlulu-
ğunda alınacak tedbirlere, Stra-
teji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Emniyet Genel Mü-
dürlüğü, Karayolları Genel Mü-
dürlüğü, TCDD Genel Müdür-
lüğü, RTÜK, yerel yönetimler 
ve ilgili sivil toplum kuruluşları 
katkı verecek.

Yıl boyunca yürütülecek ça-
lışmalarla trafik denetimlerinin 
sayısı ve etkinliği artırılacak. 
Gelecek yıl 27 milyon 525 bin 
638 araç ve sürücünün denetimi 
yapılacak. Trafik denetimlerinde 
kullanılmak üzere 286 araç satın 
alınacak.

700 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM
Trafik güvenliği konusunda 

200 eğitici ve 700 bin öğrenciye 
eğitim verilecek, 3 kamu spotu 

ile 2,1 milyon afiş ve broşür ha-
zırlanacak.

Kaza kara noktası ve sinyali-
ze kavşak iyileştirmesi, oto kor-
kuluk yapım ve onarımı, yatay 
ve düşey işaretleme çalışmaları 
da yıl boyunca sürdürülecek.

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ
Bu kapsamda, 60 kaza kara 

noktası iyileştirmesi, 247 akıllı 
ulaşım sistemleri bileşenleri ku-
rulumu yapılacak. Akıllı ulaşım 
sistemleri, seyahat sürelerinin 
azaltılması, trafik güvenliğinin 
güçlendirilmesi, mevcut yol 
kapasitelerinin optimum kul-
lanımı, mobilitenin artırılma-
sı, enerji verimliliği sağlanarak 
ülke ekonomisine katkıda bu-
lunulması ve çevreye verilen 
zararın azaltılması gibi amaçlar 
doğrultusunda geliştirilen, kul-
lanıcı-araç-altyapı-merkez ara-
sında çok yönlü veri alışverişiyle 
izleme, ölçme, analiz ve kontrol 
içeren sistemleri kapsıyor. Söz 
konusu sistemler, ücretlendirme 
sistemleri, park sistemleri, trafik 
kontrolü, trafik planlama ve akı-
şın optimizasyonu, sürüş güven-
liği gibi alanlarda kullanılıyor.

Gelecek yıl ayrıca 300 kilo-
metre haberleşme altyapısı tesi-
si, 750 kilometre sarsma bandı 
uygulaması, 5 bin noktada ula-
şım etütleri, 2 bin 500 kilometre 
oto korkuluk yapımı ve onarımı, 
30 milyon metrekare yatay, 162 
bin metrekare düşey işaretleme 
gerçekleştirilecek.
n AA

Selçuk’ta Uluslararası Mühendislik Teknolojileri Konferansı’nda konuşan Prof. Dr. Hüseyin Kara, 
Ar-Ge kültürünün yerleşmesi için akademisyenlerin önemli destekler sunduğunu söyledi

Ar-Ge kültürünün 
yerleşmesine katkı

Selçuk Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi tarafından “International 
Conference on Engineering Tech-
nologies-ICENTE’18” Uluslararası 
Mühendislik Teknolojileri Konferan-
sı gerçekleştirildi. Süleyman Demi-
rel Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
Uluslararası Mühendislik Teknoloji-
leri konferansına Selçuk Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin 
Kara, Rektör Danışmanı Prof. Dr. 
Tahir Balevi, Teknoloji Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Necmettin Tarakçıoğ-
lu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail 
Sarıtaş, Newyork Şehir Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Uz 
Tansel, Okan Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Fahri Ozok, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Erol, de-
kanlar, dekan yardımcıları, öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, 
“Konferanslar hem bilimsel etkin-
liklerin ve çalışmaların ortaklaşa 
düzenlediği tartışıldığı mekânlar ol-
masının yanında hem de sosyal ve 
kültürel etkinliklerinde anlatıldığı 
bölgenin tanıtıldığı önemli buluşma-
lardır. Arkadaşlarımız, gençlerimiz, 
öğrencilerimiz ve yeni akademisyen-
lerimiz için yapılan tüm faaliyetleri 
bizler, açısından son derece önemli 
olduğunu vurgulamak isterim. İkin-
cisi düzenlenen bu konferansa emek 
veren fakültedeki dekan arkadaşla-
rımıza organizasyon komitesindeki 
bütün emeği geçenlere teşekkür 
ediyoruz. Üniversitemiz kendi bün-
yesinden düzenlenen çalışmalara 
hem maddi destek vermenin yanın-
da hem de onlarla beraber olmanın 
manevi desteğini de sunmaya çalı-
şıyor. Selçuk Üniversitesi 43 yıllık 
köklü bir geçmişiyle mühendislik 
dalındaki çok önemli tecrübeleriyle 
hem bölgemize hem ülkemize bü-
yük hizmetler yapmış o hizmeti de 
sürekli sürdürebilecek gençler ye-
tiştirmenin mutluluğu içerisindedir. 
Selçuk Üniversitesi, kadim kültürle-
rin sunduğu evrensel değerlerden 

ışık alabilen bilimsel,  etkinliği ön 
plana çıkartan, çağdaş eğitim ve 
öğretim metotlarını gereğiyle kul-
lanan kendisini yenileyen, bağımsız 
araştırma yapabilen, ahlaklı, faziletli 
en önemlisi de erdemli insanlar ye-
tiştirmeyi kendisine eğitim felsefesi 
olarak ortaya koymuştur. Eğitim 
felsefesinin yanında üniversitelerin 
sahip olduğu bölgeye sunabileceği 
katkılarla birlikte sürekliliği olan bir 
Ar-Ge kültürünün de yerleşmesi 
için hem akademisyenlerimizle hem 
de akademisyenlerimizin verdiği 
desteklerle sanayiyle beraber çok 
projeler sürdürmüş bulunuyor. Üni-
versite olarak kendimize belirlediği-
miz öncelikle alanlar arasında yeni-
lenebilir bir enerji sürdürülebilir bir 
tekniği ama en önemlisi yeni toplan-
tıların arttırılması süreci vardır. Bu 
toplantının kısa bir zaman olmasına 
rağmen uzun zamanlarda elde etti-
ğimiz tecrübeleri birbirimize aktar-
dığımız bunlardan faydalanabildiği-
miz ve anlayabildiğimiz bir toplantı 
olmasını diliyor, katılımlarınızdan 
dolayı teşekkür diyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Necmettin Tarakçıoğlu ise, 
“İkincisi düzenlenen Uluslararası 
Mühendislik Teknolojileri konferan-
sının hayırlı uğurlu olmasını diliyor, 
emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum” dedi. Prof. Dr. Tarakçıoğlu, 
‘İntörn Mühendislik’ uygulamasın-
da Türkiye’de öncülük ettiklerini 
belirterek Teknoloji Fakültesi’nin 
10 yıllık süreçteki kazanımlarından 
bahsetti.
KONFERANSA 124 ÜNİVERSİTEDEN 

303 BİLDİRİ GÖNDERİLDİ
Konferans Düzenleme Kuru-

lu Başkanı Prof. Dr. İsmail Sarıtaş, 
“İkincisini düzenlemiş olduğumuz 
Uluslararası Mühendislik Tekno-
lojileri Konferansını her yıl düzen-
li olarak biri yurt dışında biri yurt 
içinde olmak üzere konferans dü-
zenliyoruz. Uluslararası Mühendis-
lik Teknolojileri konferansını huzur 
ve hoşgörü başkenti olan Konya’da 
düzenlemekten ve Selçuk Üniver-
sitesi olarak ev sahipliği yapmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Konferansı-
mıza 124 üniversiteden toplamda 
303 bildiri gönderilmiştir. Onlardan 

şu anda 49’u yabancı olmak üzere 
163 katılımcı bildirilerini sunacak-
tır. Başarılı bir konferans olacağını 
düşünüyorum. Özellikle bu kon-
feranslara ev sahipliği yapan SÜ 
Teknoloji Fakültesi olarak pek çok 
çalışmalara öncülük yaptığımız gibi 
özellikle ASELSAN, HAVELSAN, 
TUSAŞ, ROKETSAN ve çok sayı-
da sanayi kuruluşlarıyla üniversi-
te- sanayi iş birliğini sağlamada da 
öncülük yaparak 2016 yılından beri 
‘İntörn Mühendislik’ uygulamalarını 
da başarılı bir şekilde yürüten fakül-
temiz inşallah mühendislik alanında 
bu konferanslarda da öncü olmaya 
devam edecektir. Konferansımızın 
temel amacı; mühendislik alanla-
rındaki en son bilgi ve yenilikleri 
paylaşmak ve temel tartışma ortamı 
sağlamaktır. Bu fırsatta akademis-
yenlerimiz, bilim insanlarımız, araş-
tırmacı arkadaşlarımız,  mühendislik 
disiplinin farklı alanlarındaki bilgi ve 
tecrübelerini paylaşma fırsatı bula-
caklardır. Bu bağlamda konferansı-
mızın başarılı bir şekilde gerçekleş-
mesini temenni ederim. Özellikle 
hazırlık sürecinde destekleriyle bize 
güç veren başta Sayın Rektörümüz 
Prof. Dr. Mustafa Şahin’e gönülden 
teşekkürlerimi sunuyorum.  Yine bu 
organizasyonun gerçekleşmesinde 
büyük emekleri olan Düzenleme 
Kurulu Bilim Kurulu ve Teknoloji 
Fakültesi’ndeki arkadaşlarıma te-
şekkür ediyorum” diye konuştu.
Teknoloji Fakültesi Dekan Yardım-
cısı ve Konferans Düzenleme Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Sarıtaş 
tarafından Selçuk Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Ka-
ra’ya plâket takdiminde bulunuldu. 

Selçuk Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Acarer moderatörlüğünde; 
Newyork Şehir Üniversitesi Prof. Dr. 
Abdullah Uz Tansel, Okan Üniversi-
tesi Prof. Dr. Ahmet Fahri Ozok ve 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Erol İngi-
lizce sunumlarda bulundular.
n HABER MERKEZİ

“International Conference on Engineering Technologies-ICENTE’18” Uluslararası 
Mühendislik Teknolojileri Konferansı gerçekleştirildi.
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Dedim ya; “kimimiz yanarak, ki-
mimiz donarak…”

Yıl 1986.
Anam! Dokuz aydır karnında ta-

şıdığın ben, artık kucağında olmak 
istedim. Kucağının sıcaklığında, o 
masum yüzüne bakarak uyumayı 
istedim ve bu yüzden de dünyaya 
gözümü açıverdim o yıl.

 Ağlayarak geldim dünyaya ama 
26 yaşıma geldiğimde seni tarifsiz 
acıların içinde bırakıp bu defa seni 
ağlatacağımı nereden bilebilirdim 
anam? Nasıl ki dünyaya gelmek be-
nim elimde olan bir şey değildiyse, 
vakitsiz ölüp gitmem de benim elim-
de değildi ki anam.

Anam! Henüz altı aylıktım ve sen 
beni emzirirken yüzünün güzelliğine 
bakıp bakıp gülücükler attığımda, 
karşılık verdiğin öpücüklerin tadı da-

mağımdaydı düne kadar.
Okula başladığımda benimle 

aynı sırayı günlerce paylaştığını, sı-
caklığının yanımdan eksilmesinden 
korktuğum yıllarda benden ayrı kal-
dığın bir kaç saatin özlemini şimdi 
sana nasıl anlatayım anam? Çünkü 
ben öldüm anam.

Anam! Benim okumamı en çok 
sen istiyordun. Yemeyip yediriyor, 
giymeyip giydiriyor, zaman oluyor; 
kafamın başka şeylere dağılmaması 
için yemeğimi bile çalışma masama 
getiriyordun. “Oğlum benden ne 
istersen iste, yeter ki vatana millete 
okumuş yazmış hayırlı bir evlat olarak 
yetiştirebileyim seni” derdin hep. Ben 
de senin isteklerini boşa çıkarmadım, 
senin üzülmeni hiç istemedim anam. 
Okudum, makine mühendisi oldum. 
Bir an önce de askerliğimi yapıp iş 

hayatıma atılmak için 
askerlik kararı aldırdım.

26 gün önceydi. 10 
Ağustos 2012 tarihinde 
gece saat tam 00.00 
da askerlik yapacağım 
yerin belli olacağı sa-
atti. Öyle bir yoğunluk 
oldu ki anam, gece 
saat 03.00 olmasına 
rağmen internetten 
cevap alamıyor, asker-
lik yapacağım yeri öğrenemiyor ve 
heyecanla çarpan yürek sesimi sana 
duyurmamaya çalışıyordum. Sen de 
ağzında duaları saatlerce hiç eksik 
etmedin o gece. “Allah’ım hayırlısı 
ne ise onu nasip et oğluma” diye 

dua ediyordun. Nihayet 
askerlik bilgilerim saat 
03.15’te ulaştı ekrana. 
Ben Samsun’a oradan 
da Afyonkarahisar’a gi-
decektim “Kısa Dönem 
Asker” olarak. Sevinçle 
bir birimize nasıl sarıldı-
ğımızı hatırlıyorsun değil 
mi anam” Ben hatırlamı-
yorum artık. Çünkü ben 
öldüm anam.

Anam! Hani yemin törenine 
geldiğinizde bana sarılışın vardı ya 
anam? İşte o sarılışın bana çok bü-
yük cesaret vermişti. “Oğlum, asla-
nım, çakı gibi asker olmuşsun” de-
diydin ya hani?” İşte o cesaretle yeni 

birliğimde; cephaneyi,  mühimmatı, 
onların konduğu sandıkları tuttu-
ğum gibi taşıyordum adlarının “iglo” 
olduğunu sonradan öğrendiğim de-
polara.

“Haydi aslanlarım, haydi yiğitle-
rim!” diyerek çalıştırıyordu komu-
tanlarımız. Gece demeden, gündüz 
demeden çalışırlarmış onlar da…  
Görev bitmeden, mesai de bitmez-
miş onlar için. Onu da kısa sürede 
öğrenmiştim anam. Onlar için gece 
çalışmak, gündüz çalışmak fark et-
mezmiş. “Askerin mesaisi 24 saat-
miş” çünkü. Artık mesai mefhumu da 
yok anam... Çünkü biz öldük anam.

Anam! Ömrümde hiç görmedi-
ğim silahları, adını ve resmini televiz-
yonlardan, gazetelerden gördüğüm 
bombaları, mermileri taşıyorduk. Ne 
bileyim anam, birazdan sesini dahi 

duymadan, ne olduğunu bile anlaya-
madan, farkına bile varamadan he-
nüz 26 yaşımda, 26 günlük çakı gibi 
ama acemi bir askerken, şeklini tele-
vizyonlardan gördüğüm el bombala-
rının bana bu oyunu oynayacaklarını”

Anam ne bileyim Kurban Bay-
ramında gelmeyi planladığım iznimi 
göremeden bu vatana kurban olaca-
ğımı... Anam ne bileyim böyle olaca-
ğını!

Bilmiyordum anam böyle ola-
cağını... Bilmediğimden sana söz 
verdim, anam. Bilmediğimden “Kur-
bana gelirim” dedim. Ne bileyim, ne 
bileyim anam Kurban Bayramından 
önce Vatana kurban olacağımı...

Anam verdiğim sözü yerine ge-
tiremedim. Anam kendim geleme-
dim...  Anam hakkını helal et!

Ben öldüm anam.

BEN ÖLDÜM ANAM

'Kadınların iş gücüne 
katılma oranını artıracağız'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk'un ev sahipliğinde düzenle-
nen "Kadın Kooperatiflerinin Güç-
lendirilmesi İşbirliği Protokolü" imza 
törenine katıldı. 

Bakan Pekcan, burada yaptığı 
konuşmada, kadınların iş gücüne 
katılımını artırmanın önemine işa-
ret etti. Ülkelerin gelişmişlik oranı-
nın kadınların iş gücüne katılımıyla 
doğru orantılı olduğunu, gelişmiş 
ülkelerde kadınların bu oranın yüz-
de 60-80 aralığına ulaştığına dikkati 
çeken Pekcan, "Türkiye'de kadınla-
rın iş gücüne katılma oranı son 5 yıl-
daki yüzde 54 artışa rağmen yüzde 
34,7, hedefimiz bu oranı artırmak." 
ifadelerini kullandı.

Pekcan, Türkiye'de özellikle şe-
hirleşmeyle birlikte bu oranın azal-
maya başladığını dile getirerek, hü-
kümet ve bakanlık olarak kadınların 
sosyal ve ekonomik açıdan güçlen-
melerine büyük önem verdiklerini 
aktardı.

"TÜRKİYE'DE 172 KADIN 
KOOPERATİFİMİZ BULUNUYOR"
Kooperatiflerin kadınların iş gü-

cüne katılımına katkı sağladığına 
değinen Pekcan, şunları kaydetti: 
"Kooperatifler, kadın girişimcilerin 
ürettikleri mal ve hizmetlerin pa-
zarlanmasına aracılık ediyor. Tür-
kiye'de 172 kadın kooperatifimiz 
bulunuyor, amacımız bu sayıyı ar-
tırmak. Birçok alanla faaliyet gös-
teren kadın kooperatiflerimizden 
bazıları ihracata başlamış durumda. 
Kadınlarımızın sadece el becerileri, 
gastronomi, tarım ürünleri alanın-
da değil, teknoloji odaklı projelerde 
de eğitim almalarını destekliyoruz. 
Kooperatif kurmak isteyen kadın 
girişimcilerimize her anlamda des-
tek oluyoruz. Hukuki danışmanlık, 
kooperatifçilik eğitimleri veriyoruz. 

Bugüne kadar bu eğitimlerden 3 
bin kişi faydalandı."

"KARAR VERİCİ POZİSYONDA YER 
ALAN KADINLAR DAHA BAŞARILI"

Kooperatif kurmak isteyen ka-
dın girişimcilerin il ticaret müdür-
lüklerine başvurabileceğini ifade 
eden Pekcan, bu kapsamda eğitim 
programları düzenlenmesi amacıy-
la Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 
bünyesinde bir çalışma grubu kur-
dukları bilgisini verdi. 

Pekcan, kadınların iş gücüne 
katılmasıyla ülkelerin zenginleşme-
sinin paralellik gösterdiğini vurgu-
layarak, "Uluslararası şirketlerde ve 
Türkiye'deki büyük kuruluşlarda 
karar verici pozisyonda yer alan ka-
dınların daha başarılı, daha verimli 
olduğunu görüyoruz." dedi.

Ülkenin orta gelir seviyesinden 
üst gelir seviyesine çıkabilmesinin 3 
ayağı olduğunu ifade eden Pekcan, 
bunların teknoloji, yüksek katma 
değerli ürünlerin ihracatını gerçek-
leştirmek ve kadınların iş gücünde 
daha fazla yer almalarını sağlamak 
olduğunu vurguladı. 

Söz konusu alanlarda çalışma-
larını etkin şekilde sürdürdüklerini 
kaydeden Pekcan, kadınlara ihracat 
ve e-ticaret eğitimleri verdiklerini, 
pilot illerde çalışmalara başladıkları-
nı dile getirdi. 
n AA

Sağlık çalışanlarına şiddet TBMM'de
AK Parti'nin, sağlık çalışanlarına 

yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin 
düzenlemenin de bulunduğu kanun 
teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti'nin, sağlık çalışanla-
rına yönelik şiddetin önlenmesine 
ilişkin düzenlemenin de bulunduğu 
Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi, TBMM Başkanlığına sunul-
du.

AK Parti Grup Başkanvekili 
Mehmet Muş, AK Parti milletvekil-
lerinin imzasıyla hazırlanan teklife 
ilişkin gazetecilere bilgi verdi.  Muş, 
teklif ile eczanelerde yardımcı ec-
zacılık müessesesinin kaldırıldığını 
söyledi.  İlaç ticareti yapan şirketler-
de ve ortaklık yapılarında mutlaka 
bir eczacının bulunmasına ilişkin 
düzenlemenin kaldırıldığını aktaran 
Muş, buna karşın sorumlu müdürün 
eczacı olacağına işaret etti. 

Teklifle, sağlık çalışanlarına 
şiddeti önlemeye yönelik düzenle-
menin getirildiğini ifade eden Muş, 
"Eskiden bir olay olduğu zaman bu-
nunla alakalı karakolda ifade alınıp 
kişiler bırakılabiliyordu. Şimdi bir 
olay olduğu zaman bununla alaka-
lı ifadeler hastanelerde alınacak ve 
buradaki polis mutlaka şüphelileri 
ya da olaya karışanları savcılığa sevk 
edecek. Başsavcılık bırakılıp ya da 
mahkemeye sevkle ilgili kısmına 
karar verecek. Karakoldaki iş bitiyor. 
Bundan sonraki süreci başsavcılık 
yürütecek." diye konuştu.

Tütün ürünlerinin satışı kapalı 
dolaplarda yapılacak

Muş'un verdiği bilgiye göre tek-
lifte ayrıca şu düzenlemeler yer alı-
yor:

"- Sinema salonlarında, internet 
ortamında ve sosyal medyada tütün 
ürünlerinin reklamları yapılamaya-
cak.

- Tütün ürünlerinin satışı, müş-

terilerin göremeyeceği kapalı dolap-
larda yapılacak. Bunu ihlal edenler, 
5 bin ile 20 bin TL arasında idari 
para cezasına çarptırılacak. İkinci 
defa ihlal halinde bu cezalar iki katı 
arttırılacak. Üçüncü ihlalden sonra 
ise işyeri, 10 günden bir aya kadar 
kapatılacak.

- Kapatma cezasından sonra 
aynı şekilde ihlalin tekrarında her 
defasında işletmeye 20 günden bir 
aya kadar kapatma cezası verilebi-
lecek. 

- Tütün ürünlerinin paketlerinin 
üzerindeki sigaranın sağlığa zararla-
rına ilişkin resimli ve Türkçe yazılar 
yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarılıyor. 

- Aile hekimliklerinde ciddi yı-
ğılmalar olması durumunda Sağlık 
Bakanlığı devreye girecek. 

- Tabiplerin ve diş hekimlerinin 
birden fazla tabiplik görevi kabul 
etmeleri için tabip odasından her 
seferinden izin almaları zorunluluk 
olmaktan çıkarılıyor. 

- Sağlık Bakanlığından izin al-

madan sağlık beyanı ile televizyon 
kanallarında ürün veya ilaç satışı 
yapmak isteyenlere 300 bin liraya 
kadar para cezası verilecek. 

- İçme suyuyla ilgili Sağlık Ba-
kanlığına denetleme yetkisinin ya-
nına yaptırım uygulama yetkisi ve-
riliyor." 

Teklifin, Sağlık, Aile Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonunda 1 Kasım 
Perşembe günü ele alınması bekle-
niyor. 
n AA

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Tarım arazilerinin geniş olduğu Kaşınhanı, tarımsal istihdama büyük katkı sağlıyor. Çevre mahallelerden gelen bayan işçiler bu sayede ekmeklerini topraktan çıkarıyor

Tarıma kadın eli değiyor
Konya Ovası Türkiye'nin hubu-

bat ambarı olarak bilinirken, sadece 
hububatla kalmayıp ürün çeşitliliği 
ile de dikkat çekiyor. Özellikle sula-
nabilir arazilerinin bol olduğu bölge-
lerde 1 yılda farklı ürünlerin dikimi 
yapılarak, hasatları yapılıyor. Bu da 
hem şehrin hem de ülkenin ekono-
misine büyük katkılar sağlıyor. Kon-
ya'da tarım sektörünün bu durumu, 
çiftçiye kazandırdığı gibi, şehrin is-
tihdamına da önemli bir kazanım 
oluşturuyor. Sezon boyunca farklı 
ürünlerin üretildiği, tarım arazileri 
geniş olan Kaşınhanı Mahallesi, bu 
anlamda bölgeye önemli bir gelir 
kapısı oluşturuyor. Hasat döneminin 
başlamasıyla Urfa başta olmak üzere 
birçok ilden tarım işçisi alan Kaşın-
hanı bölgesi, Konya'daki taşra ma-
hallelerinin de geçim kaynağı haline 
gelmiş durumda. Aracılar sayesinde 
çiftçilerin ihtiyacı doğrultusunda Ka-
şınhanı'na getirilen özellikle bayan 
tarım işçileri, yılın 7-8 ayı burada 
çeşitli işler yaparak ev ekonomisi-
ne katkı sağlıyorlar. Bu durum hem 
kendilerini hem de işçiler sayesinde 
ürünlerini kaldırabilen çiftçileri mut-
lu ediyor. Hasatların tamamlanması-
na az bir süre kala tarım işçileri, yeni 
sezonun başlamasını iple çekecekler. 

TARIM İŞÇİSİ TEMİN EDİYOR 
Konuyla ilgili açıklamalarda bu-

lunan Tepeköy mahalle sakinlerin-

den Emin Yaman, 6-7 yıldır mahalle 
sakinlerinin Kaşınhanı bölgesinde 
tarım işçisi olarak çalışarak ekono-
milerine katkı sağladıklarını söyledi. 
Özellikle bayanların bölgeye gelerek 
tarım sezon boyunca çalıştıklarını 
dile getiren Yaman, sözlerine şöyle 
devam etti, "Bu bölgede tarım arazi-
leri oldukça geniş. Sulanabilir arazi-
ler oldukça fazla. Dolayısı ile ilkbahar 
döneminden kış dönemine kadar 
yani 7-8 ay civarında çeşitli tarım 
ürünleri üretiliyor. Bu ürünlerden 
insan gücüyle hasat edilen veya in-
san gücüyle dikimleri yapılan, çapa-
ları yapılan ürünler var. Bu nedenle 
bölge çiftçisi dışarıdan tarım işçisi 
temin etmek zorunda kalıyor. İl dı-
şından, Şanlıurfa bölgesinden tarım 
sezonunda birçok işçi geliyor. Bunun 

dışında şehrimizin insanları da bura-
ya gelerek tarım işçisi olarak çalışabi-
liyor. Bizim Tepeköy Mahallemiz de 
bu bölgelerden biri. 6-7 yıldır bayan-
lardan olmak üzere mahallemizden 
bölgeye tarım işçisi temin ediyoruz."  

İHTİYACA GÖRE ELEMAN 
TEMİN EDİLİYOR 

Sezon boyunca ihtiyaca göre 
Tepeköy Mahallesi'nden tarım işçisi 
getirdiğini anlatan Yaman, "Her gün 
ortalama 2 araçla 40 işçi getiriyorum 
bölgeye. Çiftçilerin ihtiyacına göre 
eleman temin edebiliyoruz. Kaç kişi-
ye ihtiyaç varsa, ihtiyacı karşılamak 
üzere eleman sayısını ona göre ayar-
lıyoruz. Eleman bulmakta güçlük 
çekmiyoruz. Bayanlardan seçtiğimiz 
elemanlar çalışmak istiyor. Bizim 
mahallemiz 7 bin kişilik bir mahalle. 

Orada tarım arazisi yok, arazileri-
miz kıraç. O yüzden bayanlar tarım 
alanında çalışarak ev ekonomisine 
katkıda bulunuyorlar. Köyümüzün 
erkekleri de sanayilerde çalışıyor. 
Onlar da yine servislerle sanayiye gi-
diyorlar" ifadelerini kullandı. 
6 İLE 9 AY BOYUNCA ÇALIŞIYORLAR

Yaman, Kaşınhanı bölgesinin sa-
dece Tepeköy'e değil farklı bölgelere 
de istihdam oluşturduğunun altını 
çizdi. Özellikle Bozkır bölgesinden 
de Kaşınhanı'na tarım işçisi olarak 
geldiklerini belirten Yaman, "Civar 
köylerden de gelen var buraya çalış-
maya. Özellikle Bozkır bölgesinden 
de buraya çalışmak için gelen tarım 
işçileri var" dedi.  İlkbahar dönemi 
ile birlikte tarım sezonunun açıldı-
ğını ve tarım işçileri için mesainin 
başladığını belirten Yaman, şunları 
söyledi, "Tarım ürünlerinin hasatları 
başlayınca işe koyuluyoruz. Kar yere 
düşene kadar burada çeşitli ürünle-
rin hasadında bayan elemanlarımız 
çalışıyor. Yani 1 yılda 6-9 ay arası 
çalışmış oluyorlar. Domates sezonu 
başlıyor, onların dikimi, çabaları ya-
pılıyor. Onun sezonu bitiyor turpla 
havuç çıkıyor onlara başlıyoruz. On-
lar da bitince sezon kapanmış oluyor. 
3-4 ay ara vermiş oluyoruz kışın. İlk-
bahar döneminde yeniden bismillah 
diyerek işe koyuluyoruz." 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

 Çevre mahallelerden Kaşınhanı'na gelen 
bayan tarım işçileri, yılın ortalama 7-9 

ayında burada çalışarak ev ekonomilerine 
katkı sağlıyorlar.

Emin Yaman
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Sınav Koleji’nde Cumhuriyet coşkusu
95. yaşını kutlanan Cumhuriyet 

Bayramı kutlamaları bütün coşku-
suyla sürüyor. Bu çerçevede Konya 
Sınav Koleji öğrencileri de muhte-
şem bir program düzenledi. Cum-
huriyetimizin kuruluşu ve Kurtuluş 
Savaşının anlatıldığı etkinliklerde 
tüm milli mücadele kahramanları 
da minnetle anıldı. İstiklal Marşı 
ve saygı duruşuyla başlayan prog-
ramda Sınav Kolejinde eğitim gö-
ren Anaokulu-İlkokul ve Ortaokul 
öğrencileri hazırladıkları etkinlik-
lerle izleyenlere doyumsuz anlar 
yaşattı. Etkinlikte konuşan Sınav 
Koleji Sınav Koleji Ortaokulu Mü-
dürü Figen Şakiroğlu, “Bugün 
Konya Sınav Koleji olarak Türkiye 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
95. yılını büyük bir coşku ile kut-
luyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızın 
dalgalandığı her yerde, her zaman 
, her ne pahasına olursa olsun ilan 
edildiği ilk günkü coşku ve heye-
can ile cumhuriyetimizin değerle-
rine sahip çıkacak, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bize emanet ettiği en 

büyük eseri , Türkiye Cumhuriyeti 
sonsuza dek koruyarak yaşatacak 
ve yaşayacağız. Biz Cumhuriyet 
nesliyiz. Biz cumhuriyet bekçileri-
yiz” dedi. Konya Sınav Koleji 7 Sınıf 
öğrencisi Aslı Menekşe ise, “Bugün 
Cumhuriyetin ilanının 95. yıldönü-
münü büyük sevinç ve gururla kut-
lamanın heyecanını yaşıyoruz. Milli 
duygu birliğimizin büyük bir coşku 
ile yaşandığı bugün Cumhuriyeti-
mizin ortak değerleri amacı ile her 
zamankinden daha güçlü bir şekil-
de kenetlenme günüdür. Bugün 
bizi biz yapan yüksek değerlerimizi 
daha  yüksek ses ile yükseltecek , 
geçmişte olduğu gibi bugünde tek 
yürek olarak el ele, gönül gönüle 
geleceğe daha güvenli bakacağız” 
dedi. Cumhuriyetimizin 95. Kuru-
luş yıldönümü kutlu olsun” dedi. 
Cumhuriyetin kuruluş yıl dönüm-
lerini her yıl büyük bir özveriyle 
ve farklı etkinliklerle kutlayan kolej 
öğrencilerinin hazırladığı gösteriler 
coşkuyla sergilendi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi kapsamında  “Değerler Objektifimde” isimli 
fotoğraf eğitimini başarı ile tamamlayan minik fotoğrafçılar sertifikalarını aldılar

Değerler objektifte
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi 

(SEDEP) kapsamında “Değerler Ob-
jektifimde”  fotoğraf etkinliği sergi 
ve ödül töreni gerçekleştirildi. Amacı, 
değerlere bir fotoğrafçı gözüyle bak-
manın yanı sıra çocuklar arasında yar-
dımlaşma, paylaşma ve ekip çalışması 
yapabilme gibi güzel davranışlar ge-
liştirmek olan etkinliğe ilçede yer alan 
42 okuldan 84 öğrenci katıldı. Tama-
mı 3. Sınıf öğrencilerinden oluşan ve 
profesyonel fotoğraf sanatçılarından 
1 hafta boyunca eğitim alan çocuklar, 
çektikleri 6 bin kare fotoğraf ile değer-
lere vurgu yaptılar.

Selçuklu Belediyesi Sosyal Te-
sislerinde gerçekleşen sergi ve ödül 
programına Selçuklu Kaymakamı 
Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Beledi-
yesi Başkan Yardımcısı Ali Ziya Yal-
çınkaya, Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Turan Kayacılar, SEDEP Ko-
ordinatörleri, İlk Adım Fotoğraf Atöl-
yesi Eğitmenleri, Selçuklu Belediyesi 
Birim Müdürleri, çeşitli okullardan 
fotoğraf eğitimine katılan çocuklar ve 
aileleri katıldı.

SEDEP kısa film gösterimi ile baş-
layan programda, öğrencilerin çektik-
leri fotoğraflardan oluşan slayt sunu-
mu büyük beğeni kazandı. 

“SEDEP, DEĞERLERİMİZİ YANSITAN 
EN GÜZEL GÖZ BEBEĞİ PROJEMİZDİR”

Selçuklu Değerler Eğitimi Pro-
jesinin, değerleri yansıtan en güzel 

proje olduğuna dikkat çeken Selçuklu 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Ziya 
Yalçınkaya,  “SEDEP belediyemizin 
yıllarca başarı ile gerçekleştirdiği en 
güzide ve göz bebeğimiz projeleri-
mizden bir tanesidir. Biz çocukları-
mızın akademik olarak başarılı olma-
larını arzu ediyoruz. Bunun yanında 
da farklı değerlerle bezenmelerini is-
tiyoruz. SEDEP de böyle bir ihtiyaçtan 
doğdu. Eğitim öğretim dönemi içinde 
düzenlediğimiz etkinliklerde çocukla-
rımızın neler başarabileceklerini daha 
yakinen görüyoruz. Değerler objekti-
fimde projesi ile de çocuklarımız al-
dıkları kısa bir eğitimin ardından çok 
güzel eserler verdiler. Bu vesile ile 
başta bu işe gönül veren öğretmenle-
rimizi, eğitmenlerimizi, çocuklarımızı 
ve velilerini tebrik ediyorum. Başarılı 
çalışmalarının devamını diliyorum” 

dedi
“ÖĞRENCİLERİMİZ ASIL YARATICININ 

SANAT ESERİNİ GÖRME ADINA İLK 
ADIMI ATTILAR”

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Turan Kayacılar da etkinlik süresince 
öğrencilerin çok kaliteli zaman geçir-
diğine vurgu yaparak, “Öğrencileri-
miz Değerler Objektifimde etkinliği 
ile bakmak ile görmek arasındaki farkı 
öğrenmiş oldular. Görmenin ötesini 
görmeyi, görünmeyeni görmeyi veya 
görünmeyenin arkasındaki gerçeği 
öğrenme adına ilk adımı atmış oldu-
lar. Belki bu etkinlikle bir hobi edin-
diler kendilerine. Belki de bu hobi ge-
lişerek devam edecek ve bir fotoğraf 
sanatçısı olacaklar. Biz bu etkinliğin 
ve benzer etkinliklerin güzel şeylere 
vesile olmasını istiyoruz. Yeryüzünü 
var eden asıl sanatçıyı görme adına 

öğrencilerimiz ilk adımı atmış oluyor-
lar” dedi. 

“ÇOCUKLARIMIZ FOTOĞRAFIN 
ÖTESİNDE DAHA BÜYÜK BİR 
FELSEFEYİ GÖRÜYORLAR”

Öğrencilerin SEDEP kapsamında 
kendi emekleri ile güzel bir fotoğraf 
sergisi ortaya koymalarından dolayı 
mutlu olduklarını ifade eden Selçuk-
lu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı’da 
konuşmasında, çocukların fotoğraftan 
öte daha büyük felsefeyi ve değerleri 
öğrendiklerine dikkat çekti. Selçuklu 
Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü;“Çocuk-
larımız gerçekten özveri ile, gayretle 
güzel fotoğraflar çekmişler. Onlara bu 
güzel imkanları veren, kabiliyetlerini 
ortaya çıkaran eğitmenlere, öğret-
menlere çok teşekkür ediyorum. Bu 
kapsamda SEDEP projesi ile çocukla-
rımıza birbirinden güzel değerlerimizi 
kazandıran Selçuklu Belediyemize ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok 
teşekkür ediyorum. Çocuklarımız fo-
toğraf çekerken sadece deklanşöre 
basmak yeterli değerli değildir. El-
bette burada hem değerlerini birinci 
elden öğrenen hem de o fotoğraftaki 
felsefeyi öğrenmek önemlidir” dedi. 
Program sonunda Değerler Objekti-
fimde etkinliğine katılan 84 öğrenci-
nin sertifikaları protokol üyeleri tara-
fından verilidi
n HABER MERKEZİ 

MEPAŞ’tan Cumhuriyet’in 95. yılına özel konser
Konya’da, Meram Elektrik Pe-

rakende Satış A.Ş. (MEPAŞ) tara-
fından Cumhuriyet Bayramının 
95. yılında halka açık konser dü-
zenlendi. 

MEPAŞ, Cumhuriyet Bayra-
mının 95. yıldönümü münase-
betiyle bir alışveriş merkezinde 
halka açık konser gerçekleştirdi. 
MEPAŞ Meram orkestrası tara-
fından verilen konsere vatandaş-
lar ilgi gösterdi. Orkestra ilk önce 
Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdi-
ği türküler olan Selanik türküsü, 
Bülbülüm Altın Kafeste, Vardar 
Ovası, İzmir’in Kavakları, Çökert-
me, Hey On Beşli gibi eserleri ses-
lendirdi. Daha sonra İzmir Marşı 
ve Onuncu Yıl Marşını seslendiren 
orkestra, konseri dinleyenlerden 
alkış aldı. Vatandaşlar türkülere ve 
marşlara hem söyleyerek hem de 
bayrak sallayarak eşlik etti. Prog-
ram günün anısına hatıra fotoğrafı 
çekilmesinin ardından sona erdi.
n İHA

Bunca yıldır ilköğ-
retim okullarında her 
sabah öğrenciler ilk 
derse girerken okutu-
lan öğrenci andı olarak 
bilinen ant nedeniyle 
karşı ve taraf olanlar 
gibi ülkemizdebüyük 
bir hengame koparıl-
mak istenilmektedir. 
Öğrenci andı dönemin 
Millî Eğitim Bakanı Re-
şit Galip tarafından hazırlanmış ve 
23 Nisan 1933 yılında uygulamaya 
konulmuştur. 1972 ve 1997 yılla-
rında çeşitli değişikliklere uğrayarak 
bugünkü halini almıştır. Türkiye’de 
2013 yılı Ekim ayında Öğrenci Andı 
okunması uygulamasına okulları-
mızda son verilmiş idi. Geçtiğimiz 
günlerde Danıştay 8. Dairesinin oy 
çokluğuyla aldığı kararda, “Öğrenci 
Andı” ile ilgili hususta yeni bir karar 
verdi. Bu karar üzerine ülkemizde 80 
yıl uygulamada olan öğrenci andı ile 
ilgili husus tekrar siyaseten ve huku-
ken tartışılmaya başlanıldı. Yıllarını 
eğitime vermiş olan öğretmenleri-
mizin öğrenci andı ile bu güne ka-
dar hiç sesi çıkmamış olanların da 
bu tartışmalara ulu orta ifadelerle 
katılmaları enteresan gelmektedir.
Ülkemizin birlik ve beraberliğe her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç duy-
duğu günümüzde bulanık suda ba-
lık avlamak isteyenlere bu meseleyi 
bahane ederek fırsat vermemeliyiz. 
Hukuk devletinde hukukun ve eği-
tim kurumlarımızın yıpratılmasına 
müsaade edilmeden hukuki süreç 
tamamlanmalıdır. Öğrenci andı, bir 
yönetmelik meselesi olduğuna ve 
hukuki süreç devam ettiğine göre 
eğitimciler yönetmeliklerinde farklı 
bir değişikliğe giderek uygun bir ka-
rar vermelidirler. 

Türkiye Devleti ülkesi ve mil-
letiyle bölünmez bir bütündür….
(Anayasa Md.3).

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
Başlangıç bölümünde aynen şöyle 
yazmaktadır.”Türk Vatanı ve Mil-
letinin ebedi varlığını ve Yüce Türk 
Devletinin bölünmez bütünlüğü-
nü belirleyen bu Anayasa, Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz 
önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün 
belirlediği milliyetçilik anlayışı ve 
onun inkılap ve ilkeleri doğrultusun-
da; 

Dünya milletleri ailesinin eşit 
haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, 
Türkiye Cumhuriyetinin ebedi varlı-
ğı, refahı, maddi ve manevi mutlu-
luğu ile çağdaş medeniyet düzeyine 
ulaşma azmi yönünde; 

Millet iradesinin mutlak üstünlü-
ğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk 
Milletine ait olduğu ve bunu millet 
adına kullanmaya yetkili kılınan hiç-
bir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada 
gösterilen hürriyetçi demokrasi ve 
bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk 
düzeni dışına çıkamayacağı;

 Kuvvetler ayrımının, Devlet or-
ganları arasında üstünlük sıralaması 
anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki 
ve görevlerinin kullanılmasından 
ibaret ve bununla sınırlı medeni bir 
işbölümü ve işbirliği olduğu ve üs-
tünlüğün ancak Anayasa ve kanun-
larda bulunduğu; 

Hiçbir faaliyetin 
Türk milli menfaatle-
rinin, Türk varlığının, 
Devleti ve ülkesiyle 
bölünmezliği esasının, 
Türklüğün tarihi ve 
manevi değerlerinin, 
Atatürk milliyetçiliği, 
ilke ve inkılapları ve 
medeniyetçiliğinin 
karşısında korunma 
göremeyeceği ve laik-

lik ilkesinin gereği olarak kutsal din 
duygularının, Devlet işlerine ve poli-
tikaya kesinlikle karıştırılamayacağı; 
(1)

 Her Türk vatandaşının bu Ana-
yasadaki temel hak ve hürriyetlerden 
eşitlik ve sosyal adalet gereklerince 
yararlanarak milli kültür, medeniyet 
ve hukuk düzeni içinde onurlu bir 
hayat sürdürme ve maddi ve mane-
vi varlığını bu yönde geliştirme hak 
ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;

Topluca Türk vatandaşlarının 
milli gurur ve iftiharlarda, milli sevinç 
ve kederlerde, milli varlığa karşı hak 
ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve 
millet hayatının her türlü tecellisinde 
ortak olduğu, birbirinin hak ve hürri-
yetlerine kesin saygı, karşılıklı içten 
sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve 
“Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve 
inancı içinde, huzurlu bir hayat tale-
bine hakları bulunduğu;

 FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA 
anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu 
yönde saygı ve mutlak sadakatle yo-
rumlanıp uygulanmak üzere. 

TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, 
demokrasiye aşık Türk evlatlarının 
vatan ve millet sevgisine emanet ve 
tevdi olunur.“ denilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olarak bağlı olduğumuz Anayasa 
başlangıç bölümünde böyle diyorsa 
bizlere buna sadık kalmamız gerek-
mektedir. Anayasayı beğensek de 
beğenmesek de yürürlükte olduğu 
sürece geçerlidir ve uyulmalıdır. 
Anayasal düzeni ortadan kaldırmak 
isteyenler suç işledikleri için bu 
anayasaya uygun çıkartılan kanun-
larla yargılanmaktadırlar.  O halde 
ülkenin birlik ve beraberliğini isteyen 
bir vatandaş olarak anayasa bağlılık 
yemini edenlerden, anayasal düzeni 
korumak ve kollamak görevini üst-
lenenlerden bu konuda daha hassas 
davranmalarını istemekteyim. Bu 
konuda çok şey söylenilmekte an-
cak ırk ve din üzerinden olaya bakıp 
birlik ve beraberliğimizi bozmaya 
yönelik olayların fitilini ateşlemek 
yerine mevcut anayasa gözüyle 
bakmanın doğru olacağını düşün-
mekteyim. Ülkemizde geçmişte 
yaşanmış olanbenzer durumlardan 
ders aldığını düşünüyordum ki 
maalesef çok ders almamışız gibi 
görünmektedir. O nedenle sorum-
lu olanların daha fazla sağduyulu 
davranarak ülkemizi bölmek, birlik 
ve beraberliğimizi bozmak isteyen-
lere yeni bir fırsat verilmemelidir. Bu 
hususta çok yazılanyazı var isteyen 
Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Türk Dili Ve Ede-
biyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. NURULLAH ÇETİN’in andımızla 
ilgili yazısını da okuyabilirler. Hoşça 
ve birlik içerisinde kalınız.

İLKÖĞRETİMDE Kİ ANDIMIZ

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  

Konya Sınav Koleji Cumhuriyetin 95.  Yılı için anlamlı bir program düzenledi. Kolej 
öğrencileri tarafından sunulan şiir, tiyatro, kompozisyon ve müzik resitalleri 

veli ve öğretmenlerden büyük alkış aldı.
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Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yüzü gülüyor
Üst üste alınan kötü sonuçların 

ardından moral arayan ve Rizespor’u 
4-1 mağlup eden Beşiktaş’ta moraller 
yerine geldi. Rizespor maçında en 
önemli şeyin 3 puan almak olduğunu 
vurgulayan Güneş, Başakşehir ma-
çında iyi futbol ortaya konması için 
kolları sıvadı. 

Beşiktaş, kötü geçen ekim ayını 
Rizespor galibiyetiyle tamamlayarak 
lig yarışında yeniden iddialı konuma 
geldi. Ligde alınan Konyaspor be-
raberliği ve Göztepe mağlubiyetinin 
yanı sıra Avrupa Ligi’ndeki Malmö 
ve Genk yenilgileriyle formsuz bir 
dönemden geçen siyah-beyazlılar, 
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin mağ-
lup olduğu haftada Rizespor’u 4-1’lik 
skorla geçerek Başakşehir karşılaş-
ması öncesinde moral kazandı. Lider 
Başakşehir’in 3 puan gerisinde bu-

lunan siyah-beyazlılar, önümüzdeki 
hafta rakibini mağlup ettiği takdirde 
zirve yarışında oldukça önemli bir 
engeli aşacak. Rizespor karşısında 
alınan 4-1’lik galibiyete rağmen oyna-
nan futbol birçok kişiyi tatmin etmedi. 
Karşılaşmanın ardından önemli ola-
nan 3 puan olduğunu söyleyen Teknik 
Direktör Şenol Güneş, “Bugün daha 
iyi oynayabilirdik ancak şu anda için-
de bulunduğumuz durum nedeniyle 
en önemli konu 3 puan almaktı” ifa-
delerini kullanmıştı. Güneş, Başakşe-
hir karşılaşmasında ise takımın futbol 
anlamında da toparlanıp, eski günle-
rine dönmesini istiyor. 

SAKATLARIN YETİŞMESİ
 İÇİN SEFERBERLİK 

Beşiktaş’ta Başakşehir maçı ön-
cesinde Quaresma’nın cezalı duruma 
düşmesiyle birlikte, Teknik Direktör 

Şenol Güneş, sağlık ekibiyle bir gö-
rüşme yaptı. Babel, Pepe ve Ljajic’in 
durumunu soran tecrübeli çalıştırıcı, 
bu 3 futbolcunun bir an önce saha-
lara dönmesini istiyoruz. Sarı kart 
cezası nedeniyle Rizespor’a karşı 
forma giyemeyen Jeremain Lens de 
Başakşehir maçında takımdaki yerini 
alabilecek. 

GOLCÜLER YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ 
Teknik Direktör Şenol Güneş’in 

yüzünü güldüren nokta ise Vagner 
Love ve Mustafa Pektemek’in perfor-
mansı oldu. Love’ın son 5 maçta 5 gol 
atması ve istekli görüntüsü, Güneş’i 
memnun ederken, Beşiktaş’ın başı-
na geldiğinden bu yana ilk kez bir lig 
maçında ilk 11’de sahaya sürdüğü 
Mustafa Pektemek’in de 2 gol birden 
atması, hem Güneş’in hem de oyun-
cusunun moralini yükseltti.  n İHA

Göztepe, Akhisar fobisini aşamıyor
Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda 

Akhisarspor’a tek golle kaybeden Gözte-
pe, Manisa temsilcisini bu sezon da dış 
sahada mağlup etmeyi başaramadı. Spor 
Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplas-
manda Akhisarspor’a Josue’nin golüyle 
kaybeden Göztepe, Ege derbisinden pu-
ansız ayrıldı. Geçen hafta Beşiktaş’ı ye-
nerek moral bulan İzmir temsilcisi maç 
boyunca tutuk bir performans sergilerken, 
Akhisar deplasmanındaki fobisini bu se-
zon da yenemedi. Bu maça kadar rakibiy-
le dış sahada 6 maça çıkan ve bu karşılaş-
malardan 4 yenilgi, 2 beraberlikle ayrılan 
sarı-kırmızılılar, Akhisar deplasmanında 
oynadığı 7 maçı da kazanamadı. Göz Göz 
bu mağlubiyetle haftayı 15 puanla 9. ba-
samakta noktaladı. 

DEPLASMANI SEVMİYOR 
Akhisarspor’a deplasmanda kaybe-

den Göztepe, bu sezon İzmir dışında oy-

nadığı 5. maçında 4. kez sahadan puansız 
ayrıldı. Yalnızca 6. haftada dış sahada 
Trabzonspor’u deviren İzmir temsilcisi; 
Galatasaray, Alanyaspor, Kasımpaşa ve 
son olarak da Akhisarspor deplasmanın-
dan eli boş döndü. 10 haftadan 5 galibiyet 
ve 5 yenilgi çıkaran sarı-kırmızılılar, geri-
de kalan haftalarda hiç beraberlik almadı. 

5 HAFTA SONRA SUSTU 
Haftayı puansız kapatan Göztepe, 5 

hafta aranın ardından ilk kez Manisa’da 
gol sevinci yaşayamadı. Son olarak ligin 
4. haftasında Alanyaspor’a 1-0 kaybeden 
Göz Göz, sırasıyla Kayserispor’a ve Trab-
zonspor’a 2 gol, Atiker Konyaspor’a 3 gol, 
Kasımpaşa’ya 1 gol ve Beşiktaş’a 2 gol 
atmayı başarmıştı. Sarı-kırmızılılar, per-
şembe günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur 
maçında Çengelköy Futbol Yatırımları’nı 
ağırlayacak. 
n İHA

Süper Lig’de 
9 maçta 21 gol

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftası geride kaldı. Oyna-
nan 9 müsabakada 21 kez fileler havalandırıldı. 9 maçta 
5 kez ev sahibi ekip kazanırken 2 kez de deplasman takı-
mı kazandı. 9 müsabaka içerisinde 2 maç da berabere 
bitti. Beşiktaş, Akhisar, Yeni Malatyaspor, Kayserispor 
ve Bursaspor sahasında kazanarak 3’er puan kazanırken 
Ankaragücü ile Medipol Başakşehir de deplasmanda 
kazanan 2 takım oldu. Antalyaspor-Trabzonspor, Erzu-
rumspor ve Kasımpaşa maçları da berabere noktalandı 
ve kazanan olmadı. Haftanın en gollü ve en farklı biten 
maçında Beşiktaş sahasında Rizespor’u 4-1 mağlup 
ederken Ankaragücü de deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 
yenerek büyük bir sürprize imza attı. Bu hafta oynanan 9 
maç arasında golsüz sona eren müsabaka olmadı. Kon-
yaspor-Başakşehir (0-1) ve Akhisarspor-Göztepe (1-0) 
maçları da en kısır geçen iki müsabaka oldu.  n İHA

Kayserispor 
yükselişe geçti

Süper Lig’de 6 hafta sonra kazanmayı başaran Kay-
serispor, puan tablosunda üst sıralara doğru çıkmaya 
başladı. Sivasspor galibiyeti sonrasında 2 basamak 
yükseldi. Sivasspor maçına yüksek derecede konsantre 
olan ve ikinci yarıda bulduğu 2 golle 3 puanı hanesine 
yazdırmayı başaran Kayserispor, 12 puana erişti ve puan 
tablosunda da 12. sıraya yükseldi. Alanyaspor’un ve Si-
vasspor’un puan kaybetmesi ile birlikte 2 basamak yük-
selen Kayserispor, Bursaspor ile birlikte 12 puana erişti. 

Ligin zirvesinde 21 puana sahip Medipol Başakşehir 
yeralırken 19 puana sahip Kasımpaşa ile Galatasaray 
liderin takipçisi konusunda. Ligin en çok şampiyon olan 
ikinci takımı Fenerbahçe ise 9 puanla ligde 15. sırada 
yerini aldı. Ligin son sırasında ise 7 puanlı B.B.Erzu-
rumspor görülüyor. Hemen üzerinde ise 8’er puana sahip 
Akhisarspor ile Çaykur Rizespor bulunuyor. n İHA

En çok derbiyi 
Muslera oynadı

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Mus-
lera, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 19 maçla mevcut 
takımdaki derbi tecrübesi en fazla olan futbolcu olarak 
yer alıyor. Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Türk 
Telekom Stadyumu’nda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı 
karşıya gelecek Galatasaray’da derbi tecrübesi en çok 
olan iki futbolcu bulunuyor. 2011-2012 sezonunda takıma 
katılan Selçuk İnan ile Fernando Muslera, sarı-kırmızılı 
forma ile Fenerbahçe derbisi tecrübesi en çok olan fut-
bolcular olarak ön plana çıkıyor. Galatasaray’da 8. sezo-
nunu geçiren ikiliden Muslera, sarı-lacivertlilere karşı 19 
müsabakaya çıktı. Selçuk ise 18 derbi karşılaşmasında 
görev aldı. 

Uruguaylı file bekçisi, sarı-lacivertli takıma karşı 19 
karşılaşmada 16 gol yerken, 8 kez de kalesini gole ka-
padı. Selçuk İnan ise oynadığı 18 maçta sarı-lacivertli 
fileleri 3 defa havalandırdı.  n İHA

Hollandalı yaramıyor!

Sezona büyük umutlarla başlayan sa-
rı-lacivertli ekip, Cocu yönetiminde tarihi-
nin en kötü sezon başlangıcını yaptı. UEFA 
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Porte-
kiz’in Benfica takımına elenen Fenerbahçe, 
UEFA Avrupa Ligi’nde ise grubundaki 3 
maçta birer galibiyet, beraberlik ve mağ-
lubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, Spor Toto 
Süper Lig’de geride kalan 10 karşılaşmada 
2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan toplaya-
bildi ve 15. sırada yer aldı. Ligdeki 5 müca-
delede mağlup olan Fenerbahçe’de 3-1’lik 
MKE Ankaragücü yenilgisi sonrası teknik 
direktör Cocu ile yollar ayrıldı.

İLK HOLLANDALI SARIYER’E
Türk futbolunda ilk Hollandalı teknik 

adamı, İstanbul’un köklü kulüplerinden Sa-
rıyer göreve getirdi. 1989-1990 sezonunda 
dönemin en üst liginde mücadele eden Sa-
rıyer’de göreve getirilen Cor van der Hart, 
mavi-beyazlı ekibin başında 17 mücadele-
de yer aldı. Ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik 

ve 6 yenilgi gören Hart, yerini Ahmet Suat 
Özyazıcı’ya bıraktı.

FENERBAHÇE’DE 3 HOLLANDALI
Fenerbahçe’de yolların ayrıldığı tek-

nik direktör Phillip Cocu, sarı-lacivertli-
lerin tarihindeki 3. Hollandalı çalıştırıcı 
oldu. Sarı-lacivertli futbol takımının başı-
na 1990-1991 sezonunda Hollandalı tek-
nik direktör Guus Hiddink  geçti. Hiddink 
yönetiminde 16 takımlı ligde 12 galibiyet, 
8 beraberlik ve 10 yenilgi alan Fenerbah-
çe, tarihinin en kötü sezonlarından birini 
yaşadı ve ligi 5. sırada tamamladı. Fe-
nerbahçe, 2016-2017 sezonunda da bir 
Hollandalı çalıştırıcıya emanet edildi. 
Dick Advocaat yönetiminde sarı-laci-
vertliler, 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 
yenilgiyle sezonu 3. sırada bitirdi. Her iki 
Hollandalı teknik adamla da kupa kaza-
namayan Fenerbahçe’nin son Hollandalı 
çalıştırıcısı Cocu ise 10. haftanın ardından 
görevinden alındı.

GALATASARAY’DA İKİ 
HOLLANDALI ÇALIŞTI

Hollandalı teknik adamlarla başarı 
kovalayan takımlardan biri de Galatasaray 
oldu. Sarı-kırmızılı ekibin ilk Hollandalı 
teknik direktörü, dönemin en ünlü isimle-
rinden Frank Rijkaard’dı. Barcelona’da ge-
çirdiği başarılı dönemin ardından 2009’da 
göreve getirilen Rijkaard, 2 sezon takımın 
başında kaldı. Rijkaard yönetiminde 2009-
2010 sezonunda 19 galibiyet, 7 beraberlik 
ve 8 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 
sezonu Bursaspor ve Fenerbahçe’nin ar-
dından 3. sırada tamamladı. 2010-2011 
sezonuna da Galatasaray’ın başında baş-
layan Rijkaard, 4 galibiyet, 4 mağlubiyetin 
ardından 8. haftanın ardından görevinden 
ayrıldı. Galatasaray’ın ikinci Hollandalı 
çalıştırıcısı Jan Olde Riekerink ise altyapı-
da görev alırken A takımın başına getirildi. 
2015-2016 sezonunda 27. hafta öncesin-
de göreve gelen Riekerink, sezonu ligde 

üçer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 
tamamladı. Riekerink yönetimindeki Gala-
tasaray, finalde Fenerbahçe’yi yenerek Zi-
raat Türkiye Kupası’nı kaldırdı. 2016-2017 
sezonuna da TFF Süper Kupa’yı kazanarak 
başlayan Riekerink, sarı-kırmızılı takım-
la 12  galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi 
almasının ardından 20. haftanın ardından 
görevinden ayrıldı. Jan Olde Riekerink, 
Türkiye’de kupa kaldıran tek Hollandalı tek-
nik adam oldu.
MİLLİ TAKIMDA GUUS HİDDİNK DÖNEMİ

Fenerbahçe ile başarısız bir dönem ge-
çiren Hollandalı teknik direktör Guus Hid-
dink, A Milli Takım’ı da çalıştırdı. 2012 Av-
rupa Şampiyonası elemelerinde mücadele 
eden ay-yıldızlı ekip, Hiddink yönetiminde 
organizasyona katılma başarısı göstere-
medi. A Milli Takım, Hiddink yönetiminde 
12’si resmi 4’ü özel olmak üzere 16 maça 
çıkarken, bunlardan 7’sini kazandı, 5’ini yi-
tirdi, 4’ünde de berabere kaldı. n AA

Türk futbolunda görev yapan Hollandalı teknik direktörler, beklentilerin altında kalan performanslarıyla 
dikkati çekiyor. Fenerbahçe Kulübü, Phillip Cocu’yu göreve getirdi. Cocu’nun başarısız grafiği, Türkiye’de 

daha önce görev almış ve beklentileri karşılayamayan Hollandalı teknik direktörleri hatırlattı
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Selçuklu’nun Artvin 
yolculuğu başlıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. kuruluş yıldönümü müna-
sebetiyle düzenlenen Halter Konya il birinciliğinde Taşkentspor ra-
kiplerini geride bırakarak Cumhuriyet Kupasını müzesine götürdü. 
Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ile Halter Federasyonu Konya 
İl Temsilciliği’nin ortaklaşa organize ettiği ve 2018 yılı faaliyet prog-
ramlarında yer alan Cumhuriyet Kupası Konya Halter il birinciliği 4 
takımın katımıyla yapıldı. Zevkli ve çekişmeli geçen müsabakalar 
sonunda Taşkentspor Kulübü Halter Takımı tüm rakiplerini geride 
bırakarak Cumhuriyet Kupasını müzesine götürdü. Taşkentspor Ku-
lübü Başkanı Ahmet Şanlı yaptığı açıklamada, “Bu anlamlı kupayı 
müzemize getiren antrenör ve Haltercilerimizi kutluyor. Başarıları-
nın daim olmasını temenni ediyorum” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Konya SMMMO 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ‘Sağ-
lık için spor yürüyüşü” düzenledi. Yürüyüş merkez Meram ilçesi 
son durak tarihi Taşköprü‘den başladı. Daha sonra Meram Dere 
içinden devam eden yürüyüş tekrar tarihi Taşköprü‘de son buldu. 
Ardından Konya SMMM Odası tarafından etkinliğe katılanlara ve 
stajyerlere ikramlarda bulunuldu. Yürüyüş sonrasında açıklama-
da bulunan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, “Bu 
yürüyüşü düzenlememizin temel amacı hareketsiz bir meslek icra 
ettiğimizden dolayı sporun önemi hakkında meslektaşlarımızda 
farkındalık uyandırmaktır. Hareketsizlikten kaynaklı meslek hasta-
lıklarının önüne geçilmesidir. Konya SMMM Odası olarak da iler-
leyen zamanlarda meslektaşlarımızı bu tür aktivitelere katılmaları 
için teşvik etmeye devam edeceğiz. Ayrıca etkinliğimizi 29 Ekim ta-
rihinde düzenleyerek Cumhuriyet Bayramımızı meslektaşlarımızla 
bir arada geçirmeyi amaçladık” dedi.   n İHA

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Uludağ 
Cup 9-10-12-14 Yaş ve Büyükler Tenis Turnuvası Antalya’da yapıl-
dı. 25-28 Ekim 2018 tarihleri arasında 900 sporcunun mücadele 
ettiği Uludağ Cup 9-10-12-14 Yaş ve Büyükler Tenis Turnuvası’na 
Konya’dan 20 sporcu katıldı. Turnuvada zorlu rakiplerle mücadele 
eden sporcularıdan Büyük Bayanlarda Yağmur Elif Uluer, 14 Yaş 
Bayanlarda Berfin Gaye Akdeniz, 12 Yaş Erkeklerde Fatih Mert 
Akbaş ve 9 Yaş Erkeklerde Ege Çağıl Karakurt birinci olarak altın 
madalyanın sahibi oldu. 9 Yaş Erkeklerde Ahmet Tuna Gültekin ile 
12 Yaş Erkeklerde Mustafa Emin Kınacı 3.olarak bronz madalyanın 
sahibi olurken 14 Yaş Erkeklerde ise Göktürk İşçi 4.olma başarısı 
gösterdi.  n SPOR SERVİSİ 

Konya SMMM’den 
spor etkinliği

Konyalı tenisçiler Uludağ 
Cup’a damga vurdu

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Basketbol, Cuma günü Artvin Belediye 
deplasmanına gidecek. Ligdeki en uzun deplasmanlardan birine gidecek olan mavi 

beyazlı takım, Artvin’e 3 aktarma ile ulaşacak. Selçuklu, bugün yola çıkacak
Ligin 3.hafta maçında iç sahada kar-

şılaştığı Final Spor’u yenen ve moral 
kazanan basketbol temsilcimiz Selçuklu 
Basketbol Takımı, 4.hafta müsabakasında 
Artvin Belediye’ye konuk olacak. Bu maç 
için uzun bir yolculuğa çıkacak olan mavi 
beyazlı takım, bugün Konya’daki son ant-
renmanını gerçekleştirecek. Yarın sabah 

saatlerinde havayolu İstanbul’a ora-
dan da yine havayolu Trabzon’a 

gidecek olan Konya ekibi, 
burada 1 gün konak-

ladıktan sonra maç 
günü Artvin’e hare-
ket edecek. 

SON 
ANTRENMAN 
TRABZON’DA

Selçuklu Basketbol Takımı, yorucu 
yolculuğun ardında Trabzon’da bir gün 
konaklayacak ve Artvin Belediye maçının 
son çalışmasını burada gerçekleştirecek. 
Mavi beyazlı takım maça günü karşılaş-
manın oynanacağı şehre gidecek. Konya 
ekibi, ligin 4.maçında deplasmanda Artvin 
Belediye’yi yenerek dış sahadaki ilk galibi-
yetini almak istiyor. Sezonun ilk maçında 
Petkim’i yenen Selçuklu, 2.hafta Akhisar’a 
deplasmanda mağlup olmuştu.

MADDİ KRİZ ÇÖZÜLÜYOR
Sezonun başlaması ile Selçuklu Bas-

ketbol Takımı’nda en büyük sorun oyun-
cuların ücretlerinin verilememesi oldu. 
Mavi beyazlı takımda bu kriz çözüme ka-
vuşturuluyor. Selçuklu Belediyesi’nin dev-
reye girmesi ile Cuma günü oyuncuların 
alacaklarının ödenmesi planlanıyor. Ligin 
ilk üç haftasında ücretlerini alamaması-
na rağmen oyuncuların mücadeleci ve iyi 
performansı alkış almıştı. Maddi krizin 
çözülmesi ile takım içinde daha olumlu bir 
havanın esmesi bekleniyor.
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Selçuklu Belediyespor Kulübü Tekvando 
Takımı, Karaman’da düzenlenen ‘İller Arası 
Cumhuriyet Kupası’ndan 9 madalya ile döndü.  

Selçuklu Belediyespor Kulübü Tekvando 
Takımı, 27-28 Ekim tarihlerinde Karaman’da 
düzenlenen ‘İller Arası Cumhuriyet Kupası’nda 
başarılı sonuçlara imza attı. Minikler, Yıldızlar 
ve Gençler kategorisinde toplam 11 sporcuyla 
mücadele eden Selçuklu Belediyespor Kulübü, 
6 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya alarak 
önemli bir başarıya imza attı. Minikler kategori-
sinde mücadele eden 45 kg da Furkan Durmaz, 
50 kg da Serra Yağmur Can altın madalyanın 
sahibi olurken, Sena Naz Lafçı 45 kg da bronz 
madalyanın sahibi oldu. Yıldızlar kategorisin-
de ise Selimhan Turan 45 kg da, Gizem Nur 
Coşkun ise 50 kg da altın madalya kazandı. Elif 
Sena Ülker ise 50 kg da bronz madalyanın sahi-
bi oldu. Gençler kategorisinde mücadele eden 
Mehmet Akif Ulu 55 kg, Emre Fatih Mulazimoğ-

lu 63 kg da altın madalya kazanırken, Özgen Ka-
rabacak 51 kg da gümüş, Soner Bıyık ise 63 kg 
da üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 
Selçuklu Belediyespor Kulübü Cumhuriyet Ku-
pasını takım halinde ikinci olarak tamamladı. 

ARMAĞAN: GELECEK İÇİN UMUT VERDİLER
Selçuklu Belediyespor Kulübü Başantrenö-

rü Ali Armağan, Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Tekvando takımının Cumhuriyet Kupasında ba-
şarılı sonuçlar alarak gelecek için umut verdiği-
ni belirtti. Armağan, “Karaman’da düzenlenen 
Cumhuriyet Kupasında 11 sporcumuz müca-
dele etti ve 9 sporcumuz Minikler, Yıldızlar ve 
Gençler kategorisinde madalyalar kazandı. Ço-
cuklarımızın maç tecrübesi kazanması açısın-
dan bu tür organizasyonlar son derece önemli. 
Sporcularımızın gelecek Şampiyonalarda da 
benzer sonuçlar alacağına ve kulübümüzü en iyi 
şekilde temsil edeceklerine inanıyorum” dedi. 
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Selçuklu tekvando takımından 9 madalya

 Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Beyşehir et-
kinliği kapsamında Eşrefoğlu Cami ve Beyşehir Gölü  gibi tarihi ve tu-
ristik yerleri gezdi ve sağlıklı yaşam ile sporu desteklemek için doğa 
yürüyüşü gerçekleştirdi.

Geliştirdiği projelerle Karatay’da önemli işlere imza atan Kara-
tay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi gerçekleştirdiği doğa yü-
rüyüşü ile sağlıklı bir yaşam için sporun insan hayatındaki önemine 
dikkat çekti. Sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Karatay Bele-
diyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi düzenlediği her etkinlikle genç-
lerin ilgisini çekmeye ve onlara katkıda bulunmaya devam ediyor.

Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Aydemir 
yaptığı açıklamada Gençlik Meclisi olarak sağlıklı yaşamın öneminin 
bilincinde olduklarını dile getirerek, “Karatay Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi olarak, gençlerimize yönelik sosyal ve kültürel aktivitelere 
aralıksız devam ediyoruz. Gençlerin tarih ve doğayla daha fazla iç içe 
olması amacıyla Beyşehir’de bir etkinlik düzenledik. Amacımız hem 
Beyşehir’in tarihi ve turistik yerlerini gezmek hem de doğa yürüyüşü 
gerçekleştirerek sağlıklı nesiller için sağlıklı yaşamı teşvik etmektir. 
Arkadaşlarımız arasındaki var olan birlik beraberliği ve kaynaşmayı 
daha da artırmak için çalışmalarımız devam edecektir. Beyşehir et-
kinliğimize katılan tüm arkadaşlarıma ve gençlere her zaman destek 
veren Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Hançerli’ye teşekkür edi-
yorum” ifadelerini kullandı.
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Karataylı gençler Beyşehir’de tarih ve sporu buluşturdu

Halterde Cumhuriyet 
Kupası Taşkentspor’un

1 KARESİ SPOR 3 3 0 327 252 0 0 6

2 OGM ORMAN 3 3 0 251 221 0 0 6

3 MANİSA BŞ.B. 3 3 0 232 208 0 0 6

4 BURSASPOR 3 3 0 242 220 0 0 6

5 AKHİSAR BLD. 3 2 1 249 220 0 0 5

6 ANKARA DSİ 3 2 1 240 214 0 0 5

7 DÜZCE BELEDİYE 3 2 1 231 225 0 0 5

8 SELÇUKLU BASKETBOL 3 2 1 254 262 0 0 5

9 YENİ MAMAK SPOR 3 1 2 240 235 0 0 4

10 EDİRNE SPOR 3 1 2 270 278 0 0 4

11 ARTVİN BELEDİYE 3 1 2 239 249 0 0 4

12 İTÜ BB 3 1 2 275 293 0 0 4

13 PETKİM SPOR 3 0 3 228 250 0 0 3

14 FİNAL SPOR 3 0 3 253 283 0 0 3

15 YALOVA BELEDİYE 3 0 3 207 262 0 0 3

16 BANDIRMA 3 0 3 232 298 0 0 3

Türkiye Basketbol Ligi Puan Durumu



RPS
Kupa heyecanı!
Ziraat Türkiye Kupası’nı yeniden kazanma hayali kuran temsilcimiz Atiker Konyaspor, bu yolda önemli bir maça 
çıkıyor. Anadolu Kartalı Türkiye Kupası 4. Tur maçında bugün TFF 2. Lig takımlarından Kahramanmaraşspor ile 

karşılaşacak. Deplasmandaki mücadele 20.30’da başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek

Yeni sezonun ilk yazısını 
Konyaspor adına böyle tatsız 
bir konu ekseninde yazmak 
istemezdim.

İyi başlanan bir sezon, 
deplasmanda alınan anlamlı 
galibiyetler ve kaçırıldığı dü-
şünülen üzücü puanlar... Belki 
de yaşanan bu kısa süreli ba-
har havası kış ayazını örtbas 
etti de Konyaspor’un takım 
içi sorunları ayyuka çıkmadan 
perdelendi.

Kimse bir şeyler iyi gidi-
yorken kötü ahvallerden bah-
setmez ama bir tökezlerse, 
bazı şeyler çorap söküğü gibi 
dökülüverir. 

Rıza Hoca Konyaspor’la 
anlaştığı sıralarda bazı kişiler 
Rıza Hoca’nın hafif antrenman 
tarzından dem vurmuşlar. 
Konyaspor’da ise sezon başı 
kamp döneminde takımın 
birkaç gediklisi Rıza Hoca’ya 
gelerek: “Biz neden çalışmı-
yoruz Hocam” serzenişinde 
bulunmuş ama konu öyle veya 
böyle kapanmış. Konyaspor 
düşe kalka ilerlerken yaşanan 
bacak kası zorlamaları ve yır-
tık sakatlanmaları ise iddiaları 
ve yaşanan kaosu destekler 
nitelikte.

Ardından futbolcular gün-
ler geçtikçe, Rıza Hoca’ya bizi 
çalıştır dedikçe Hoca: “Bunlar 
kaşınıyorlar galiba” mihvalinde 
sözlerle cevap vermiş. Bu du-
rum içerisindeyken takımın ta-
leplerine hak veren bir yardım-
cı antrenör de: “siz kendiniz 
bari çalışın.” Diyerek durumun 
vehametine farklı bir boyut 
kazandırmış. Aynı zamanda 
Beşiktaş maçındaki penaltı 
kullanımı ile ilgili ise daha son-
ra bir antrenmanda tartışma 
yaşanmış ki bir futbolcu Rıza 
Hoca’ya sert çıkmış.

Takım içerisinde bunlar 
yaşanırken birde dışarıdan 
dikkat çekenleri yazalım. Hur-
tado’nun ilk önce hafif sakat-
lanması ile tekrardan sakatlığı-
nın orta vadeli nüksetmesi ve 
Ömer Ali’nin benzer bir sakat-
lık yaşaması. Saha içerisinde 
hareketli ve çabuk olan bu 

futbolcuların yaşadığı sakat-
lıklar, en önemlisi takımın 60. 
Dakikalardan sonra oyundan 
düşmesi sizcede tüm bu geli-
şen olayları destekler nitelikte 
değil mi?

Acaba Rıza Hoca yıldız 
oyuncular ile anlaşamıyor 
mu?

Hal böyle iken Konyaspor 
Yönetimi’ne ve Rıza Hoca’ya 
birkaç sitem veya sorumuz 
olacak: Bir Teknik Direktör dü-
şünün takımını çalıştırmayan 
takımı idman isteyince: “Kaşı-
nıyor bunlar.” diyen.

Bir Hoca düşünün idman 
yaptırmadığı için yardımcı 
antrenörleri ile tartışan ve yar-
dımcı antrenörü çaresizlikten 
futbolculara: “Siz kendiniz bari 
çalışın.” diyen.

Bir Hoca düşünün sürekli 
her maç sonu açıklamasında 
takımını taraftarının önüne 
atıp: “Benlik birşey yok.” diyen.

Bir Hoca düşünün bir 
kulübün gelmiş geçmiş en 
iyi kadrosuna sürekli yetersiz 
diyen.

Bir Hoca düşünün ki takı-
mının yıldız ayaklarına sürekli 
hazır değiller diyerek onları 
zihnen törpüleyen.

Bir Hoca düşünün ki kendi 
çalıştırdığı takımdan 3.şahıs 
kipleri ile bahseden...

Konyaspor yönetiminden 
takımın fiziksel ve zihinsel 
olarak toplanması noktasın-
da devreye girmesi veya bu 
kangrenin tedavi edilemeye-
cek boyutları varsa devre arası 
yaklaşmadan teknik direktör 
değişikliği ile taze kan ka-
zandırmasını beklemek Kon-
yaspor Taraftarının hakkıdır.

Konyaspor’da aRıza mı var?

spor@konyayenigun.com
ALİ DOLAPCI

4 maçtır kazanamayan Atiker Kon-
yaspor’da Sivasspor maçı öncesi tedirginlik 
yaşanıyor. Tarihinin en iyi sezon başlangıç-
larından birini yaptıktan sonra duraklama 
dönemine giren Anadolu Kartalı Sivasspor 
maçını kaybederse alt sıralara olan yolculu-
ğunu sürdürecek.

Taraftar ise sürecin faturasını teknik di-
rektör Rıza Çalımbay’a kesti. Kötü gidişin 
sebebi olarak Rıza Çalımbay’ı gören taraf-

tarlar sosyal medyada yeni bir akım baş-
lattı. Çalımbay’a olan tepkilerini yazdıkları 
şiirlerle gösteren yeşil beyazlı renklere gö-
nül verenler, Rıza Çalımbay’ı istifaya davet 
ederken, eski teknik direktörleri Aykut Koca-
man’a da destek mesajları yağdırdı.

Çalımbay’ın oyun sistemi, oyuncu ter-
cihleri ve basın açıklamalarının hedef alın-
dığı şiirlerden bazıları şu şekilde;
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Taraftardan Çalımbay’a şiirli isyan

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 
Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Ku-
pası 4. Tur maçında bugün TFF 2. Lig 
Kırmızı Grup takımlarından Kahraman-
maraşspor ile karşılaşacak. Yeniden 
kupayı kazanma hayali kuran Anadolu 
Kartalı’nın zorlu maçı saat 20.30’da 
başlayacak. Kahramanmaraş 12 Şubat 
Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı 
hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 

Uğurlu’nun yardımcılıklarını Erdinç Se-
zertam ve Cem Satman yaparken ma-
çın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge.

KARTAL’IN KUPA HAYALİ
2 sezon önce Türkiye Kupası’nı ve 

ardından da Süper Kupa’yı müzesine 
götüren Atiker Konyaspor bu sevinci ye-
niden yaşamanın hayalini kuruyor. Bir 
önceki turda Yeni Amasyaspor’u ele-
yen yeşil beyazlılar bu turu da kayıpsız 

geçmenin hesaplarını yapıyor. Sıkışık 
fikstürde sorun yaşamak istemeyen 
Konyaspor maça rotasyonlu bir kadro 
ile çıkacak. Teknik Direktör Rıza Ça-
lımbay’ın ligde forma şansı bulamayan 
oyuncuları bu maçta değerlendirmesi 
bekleniyor.
MARAŞ ANADOLU’NUN GRUBUNDA

Atiker Konyaspor’un bugünkü rakibi 
Kahramanmaraşspor pilot takım Ana-

dolu Selçukspor’un da bulunduğu TFF 
2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele ediyor. 
Bir önceki turda Kemerspor’u 1-0 ile 
geçen Maraş ekibi, Konyaspor’a sürpriz 
yapmak istiyor. 

Liginde 10 puanla 12. sırada yer 
alan Kahramanmaraşspor’un Anadolu 
Selçukspor ile oynadığı maç 1-1 bera-
berlikle tamamlanmıştı.
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